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Nr 2

CZĘŚĆ I

OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH

4

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 2/2020

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 234 301 do nr 234 480)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 234303
(41) 2019 02 11
(51) A01G 3/08 (2006.01)
A01G 23/00 (2006.01)
B27B 17/02 (2006.01)
(21) 422520 (22)
2017 08 10

(72) NOWIKOW JERZY, Huta Żabiowolska (PL); MATUSIAK
GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) HUBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Huta Żabiowolska (PL)
(54) Sposób wycinania gałęzi, zwłaszcza przy liniach energetycznych i urządzenie do wycinania gałęzi, zwłaszcza przy liniach energetycznych
(B1) (11) 234432
(41) 2019 09 09
(51) A01K 29/00 (2006.01)
A01K 11/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
(21) 424706 (22)
2018 02 28

Nr 2/2020
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(72) SĘKALSKI PRZEMYSŁAW, Łódź (PL); KIELANOWSKI PAWEŁ,
Lubień (PL); ADAMEK ŁUKASZ, Longinówka (PL); GĘSIARZ HUBERT,
Łódź (PL)
(73) SMART SOFT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Longinówka (PL)
(54) Urządzenie sposób oraz system monitorowania temperatury
zwierząt
(B1) (11) 234415
(41) 2018 09 24
(51) A01M 29/12 (2011.01)
A01N 25/08 (2006.01)
A01N 63/02 (2006.01)
A01P 17/00 (2006.01)
(21) 420905 (22)
2017 03 20
(72) OLEJNICZAK ARTUR, Gorzów (PL)
(73) KUNAGONE SPÓŁKA AKCYJNA, Chełmek (PL)
(54) Zestaw zapachowy, zwłaszcza zawieszka zapachowa do odstraszania kun
(B1) (11) 234365
(41) 2017 12 18
(51) A23F 3/06 (2006.01)
A23F 3/12 (2006.01)
B02C 7/00 (2006.01)
B02C 19/00 (2006.01)
(21) 417526 (22)
2016 06 10
(72) SURUŁO-SANOCKA MAGDALENA, Łeba (PL)
(73) TI-FIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łeba (PL)
(54) Sposób przygotowania herbaty
(B1) (11) 234476
(41) 2018 01 15
(51) A23G 3/36 (2006.01)
A23G 3/48 (2006.01)
A23G 3/40 (2006.01)
A23G 3/42 (2006.01)
A23G 3/44 (2006.01)
(21) 417946 (22)
2016 07 13
(72) KASICA IWONA, Warszawa (PL)
(73) ME GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Dietetyczna i pro-zdrowotna masa cukiernicza do produkcji
słodyczy
(B1) (11) 234478
(41) 2017 12 18
(51) A23J 1/14 (2006.01)
A23J 3/16 (2006.01)
(21) 417534 (22)
2016 06 10
(72) JINGSHENG HE, Warszawa (PL)
(73) SOLIDA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysiadło (PL)
(54) Sposób wytwarzania artykułu spożywczego opartego na białku
z nasion soi
(B1) (11) 234411
(41) 2018 07 30
(51) A23L 33/10 (2016.01)
A23C 9/152 (2006.01)
(21) 420258 (22)
2017 01 20
(72) MILART PAWEŁ, Lublin (PL); PALUSZKIEWICZ PIOTR,
Lublin (PL); TURSKI WALDEMAR, Lublin (PL)
(73) MILART PAWEŁ, Lublin (PL); PALUSZKIEWICZ PIOTR,
Lublin (PL); TURSKI WALDEMAR, Lublin (PL)
(54) Kompozycja żywieniowa do żywienia doustnego i dojelitowego
dzieci
(B1) (11) 234397
(41) 2017 12 18
(51) A47C 7/16 (2006.01)
(21) 417523 (22)
2016 06 09
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(72) WOLSKA KAMILA, Rydlewo (PL)
(73) SWARZĘDZ HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Konstrukcja siedziska z funkcją dynamicznego siedzenia
(B1) (11) 234367
(41) 2019 06 03
(51) A47G 29/14 (2006.01)
A47G 29/12 (2006.01)
G07F 17/12 (2006.01)
(21) 423670 (22)
2017 11 30
(72) WÓJCIK JAKUB, Bielawa (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA
AKCYJNA, Przygórze (PL)
(54) Sposób zarządzania dostępem do skrytek
(B1) (11) 234337
(41) 2019 08 26
(51) A61B 5/02 (2006.01)
(21) 424640 (22)
2018 02 21
(72) WERSZKO MIROSŁAW, Wrocław (PL); WERSZKO RADOSŁAW,
Wrocław (PL); TOMCZUK KRZYSZTOF, Wojtkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia krwi
(B1) (11) 234332
(41) 2019 05 20
(51) A61B 17/80 (2006.01)
A61F 2/38 (2006.01)
(21) 423448 (22)
2017 11 14
(72) SOBOLEWSKI ANDRZEJ, Białystok (PL); WALUŚ
GRZEGORZ, Białystok (PL); ADAMIAK ZBIGNIEW, Szczytno (PL);
ZHALNIAROVICH YAUHENI, Olsztyn (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(54) Implant do stabilizacji stawu kolanowego metodą TTA
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 234438
(41) 2019 08 26
A61F 2/32 (2006.01)
427233 (22)
2018 09 27
RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz (PL)
RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz (PL)
Endoproteza stawu biodrowego

(B1) (11) 234390
(41) 2019 07 01
(51) A61G 1/00 (2006.01)
A61G 3/06 (2006.01)
A61G 7/00 (2006.01)
(21) 424111 (22)
2017 12 29
(72) IDZIAK IRENEUSZ, Mysłowice (PL)
(73) AUTO-FORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sosnowiec (PL)
(54) System modułowy podstawy noszy w pojazdach sanitarnych
(B1) (11) 234402
(41) 2018 01 29
(51) A61H 3/02 (2006.01)
A45B 1/00 (2006.01)
(21) 420569 (22)
2017 02 16
(72) ŻUREK ZBIGNIEW HILARY, Katowice (PL); GLINKA TADEUSZ,
Gliwice (PL); BERNATT JAKUB, Tychy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Kule łokciowe ortopedyczne
(B1) (11) 234306
(41) 2018 02 12
(51) A61H 33/04 (2006.01)
A61K 35/08 (2015.01)
A61P 39/00 (2006.01)
(21) 418153 (22)
2016 08 01
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(72) KNEFEL MONIKA, Kielce (PL); VAHLBERG ZOFIA, Daleszyce
(PL); KORCZAK MILENA, Busko-Zdrój (PL); KNEFEL TOMASZ,
Skorocice (PL)
(73) SANATORIA SŁOWACKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój (PL)
(54) Sposób ograniczania uwalniania się siarkowodoru z kąpieli
siarczkowej
(B1) (11) 234410
(41) 2018 07 02
(51) A61H 33/14 (2006.01)
A61N 2/02 (2006.01)
A61N 5/06 (2006.01)
(21) 419964 (22)
2016 12 23
(72) SIEROŃ ALEKSANDER ROMUALD, Katowice (PL)
(73) SMELA KRZYSZTOF PAWEŁ, Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do terapii
(B1) (11) 234395
(41) 2017 12 04
(51) A61K 9/14 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
A61K 31/4178 (2006.01)
(21) 421505 (22)
2017 05 08
(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) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL); CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWE NOVASOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Doustna kompozycja farmaceutyczna zawierająca furazydynę
i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 234378
(41) 2017 02 13
(51) A61K 9/107 (2006.01)
A61K 31/546 (2006.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61P 17/06 (2006.01)
(21) 413385 (22)
2015 07 31
(72) ZEGROCKA-STENDEL OLIWIA, Łomianki (PL); HUSZCZA
GRZEGORZ, Warszawa (PL); PESTA EDYTA, Warszawa (PL); SMĘDRA
KATARZYNA, Warszawa (PL); KOZIAK KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja emulsyjna cefazoliny o działaniu przeciwłuszczycowym
(B1) (11) 234304
(41) 2018 06 18
(51) A61K 31/47 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
(21) 419722 (22)
2016 12 07
(72) TURSKI WALDEMAR, Lublin (PL); SADOWSKI TOM JANUSZ,
Warszawa (PL); KOMPANOWSKA-JEZIERSKA ELŻBIETA,
Warszawa (PL); BĄDZYŃSKA BOŻENA, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL); INSTYTUT
MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM.
M. MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie kwasu kynureninowego i jego soli w leczeniu
chorób przebiegających z przyspieszeniem akcji serca oraz profilaktyki chorób serca
(B1) (11) 234305
(41) 2019 03 25
(51) A61K 31/136 (2006.01)
A61K 36/71 (2006.01)
B01D 11/04 (2006.01)
(21) 422919 (22)
2017 09 21
(72) SKALICKA-WOŹNIAK KRYSTYNA, Lublin (PL); SIENIAWSKA
ELWIRA, Lublin (PL)
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(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania damasceniny z nasion czarnuszki damasceńskiej (Nigella damascena L.)
(B1) (11) 234421
(41) 2018 12 03
(51) A61L 31/10 (2006.01)
A61L 27/34 (2006.01)
(21) 421701 (22)
2017 05 24
(72) TRZASKOWSKA PAULINA, Warszawa (PL); CIACH TOMASZ,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania na metalach biozgodnych powłok polimerowych
(B1) (11) 234443
(41) 2018 04 09
(51) A63B 5/02 (2006.01)
A63B 71/06 (2006.01)
G01C 5/00 (2006.01)
(21) 418976 (22)
2016 10 03
(72) KIELLER JAROSŁAW, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) POLANIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Stojak do skoku o tyczce
(B1) (11) 234366
(41) 2018 05 21
(51) A63B 23/12 (2006.01)
(21) 423378 (22)
2017 11 07
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji chwytu
(B1) (11) 234420
(41) 2018 11 19
(51) A63B 23/14 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
(21) 421511 (22)
2017 05 05
(72) ANDRYSZCZYK MAREK, Bydgoszcz (PL); GŁOWACKI MARCIN,
Raciążek (PL); JUNG STANISŁAW, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji stawu promieniowo-nadgarstkowego
(B1) (11) 234408
(41) 2017 05 22
(51) B01D 3/14 (2006.01)
(21) 414764 (22)
2015 11 12
(72) KŁOPOCIŃSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) GREEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób odbioru, frakcjonowania i skraplania mieszanin gazowych, szczególnie węglowodorowych powstałych w procesie termokatalitycznej degradacji tworzyw sztucznych oraz zespół urządzeń
służący do realizacji tego sposobu
(B1) (11) 234392
(41) 2014 07 21
(51) B01D 24/06 (2006.01)
(21) 402431 (22)
2013 01 14
(72) TILGNER JERZY, Pleszew (PL)
(73) TILGNER JERZY, Pleszew (PL)
(54) Filtr, zwłaszcza do oczyszczania spalin wytworzonych w kotłach
zasilanych paliwem stałym
(B1) (11) 234393
(41) 2017 03 27
(51) B01D 45/18 (2006.01)
B01D 45/08 (2006.01)
(21) 414002 (22)
2015 09 15
(72) WAGNER ROMAN, Kołobrzeg (PL); WZOREK ZBIGNIEW,
Niepołomice (PL)
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(73) S.E.A. WAGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób separacji cząstek ciekłych i stałych z gazów wytwarzanych w procesie wysokotemperaturowego przekształcania biomasy
i separator cząstek ciekłych i stałych z gazów wytwarzanych w procesie wysokotemperaturowego przekształcania biomasy
(B1) (11) 234406
(41) 2015 10 26
(51) B01F 7/16 (2006.01)
B28C 5/16 (2006.01)
B21D 11/10 (2006.01)
B23P 17/00 (2006.01)
(21) 407958 (22)
2014 04 22
(72) KUBALA ROMAN, Ustroń (PL)
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
(54) Sposób wytwarzania mieszadła, mieszadło oraz wykrój głowicy
mieszającej mieszadła
(B1) (11) 234426
(41) 2019 02 11
(51) B01F 7/18 (2006.01)
B28C 5/16 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
(21) 422382 (22)
2017 07 28
(72) JURCZYK GRZEGORZ, Dębica (PL); SOBUŚ RYSZARD,
Brzeźnica (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE ELŻBIETA I JERZY PATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica (PL)
(54) Zgarniak boczny mieszalnika
(B1) (11) 234357
(41) 2019 05 20
(51) B01J 20/10 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
C02F 1/58 (2006.01)
(21) 423396 (22)
2017 11 09
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); RĘDZIA NINA, Radom
(PL); SZCZEPANIK BEATA, Kielce (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania uwęglonego adsorbentu haloizytowego
do adsorpcji paracetamolu z fazy wodnej
(B1) (11) 234313
(41) 2017 11 06
(51) B03C 3/017 (2006.01)
B04C 9/00 (2006.01)
(21) 417039 (22)
2016 04 28
(72) WIŚNIEWSKI MAREK JAN, Gdynia (PL); CHACIŃSKI JERZY,
Gdańsk (PL)
(73) LASERSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(54) Filtr przelotowy
(B1) (11) 234331
(41) 2019 05 20
(51) B06B 3/00 (2006.01)
B06B 1/06 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
B29C 65/08 (2006.01)
(21) 423408 (22)
2017 11 09
(72) KOGUT PAWEŁ, Warszawa (PL); KIEŁBASIŃSKI MARCIN,
Warszawa (PL); KRZEMIŃSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ ultradźwiękowy do pracy w podwyższonej temperaturze
(B1) (11) 234342
(41) 2019 10 07
(51) B08B 6/00 (2006.01)
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A47L 13/40 (2006.01)
B08B 7/00 (2006.01)
(21) 425027 (22)
2018 03 26
(72) SAWARZYŃSKI JAKUB, Szymanowo (PL)
(73) SAWARZYŃSKI JAKUB, Szymanowo (PL)
(54) Urządzenie do czyszczenia, zwłaszcza rolet zewnętrznych
w oknach
(B1) (11) 234301
(41) 2019 10 21
(51) B21B 13/04 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
(21) 425159 (22)
2018 04 09
(72) BULZAK TOMASZ, Lublin (PL); TOMCZAK JANUSZ,
Kalinówka (PL); PATER ZBIGNIEW, Turka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Narzędzia i sposób rozdrabniania struktury w walcarce skośnej
trzema walcami
(B1) (11) 234302
(41) 2019 10 21
(51) B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21B 15/00 (2006.01)
(21) 425176 (22)
2018 04 09
(72) BULZAK TOMASZ, Lublin (PL); TOMCZAK JANUSZ,
Kalinówka (PL); PATER ZBIGNIEW, Turka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Narzędzia do rozdrabniania struktury
(B1) (11) 234453
(41) 2019 06 17
(51) B21D 7/08 (2006.01)
B21D 7/12 (2006.01)
B21D 7/14 (2006.01)
B21D 3/02 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01B 11/255 (2006.01)
G01B 11/245 (2006.01)
(21) 423690 (22)
2017 12 04
(72) KUNA-BRONIOWSKI MAREK, Lublin (PL); KUNA-BRONIOWSKA
IZABELA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Układ do pomiaru krzywizny i kontroli kształtu profili w giętarko-prostowarce
(B1) (11) 234343
(41) 2019 10 07
(51) B21D 19/00 (2006.01)
B29C 57/04 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
F16L 41/08 (2006.01)
(21) 425094 (22)
2018 03 30
(72) ROGOWSKI JÓZEF, Podlipie (PL); SERWATKA JACEK, Tarnów (PL);
PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); BARTNICKI JAROSŁAW, Lublin (PL)
(73) R.S.U. MONTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy (PL)
(54) Sposób kształtowania kołnierzy rurowych
(B1) (11) 234437
(41) 2019 11 18
(51) B21D 47/04 (2006.01)
B23K 9/02 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
(21) 425515 (22)
2018 05 12
(72) POLLOK KAROL, Ostrzeszów (PL); ĆWIKŁA MACIEJ,
Ostrzeszów (PL)
(73) EUROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rojów (PL)
(54) Sposób wytwarzania uzbrojonych blachownic, zwłaszcza dwuteowych o zmiennej grubości środnika i zmiennej szerokości pasów
zewnętrznych

8

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 234470
(41) 2017 02 13
(51) B22F 9/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 413441 (22)
2015 08 06
(72) SOBCZAK-KUPIEC AGNIESZKA, Myślenice (PL); MALINA
DAGMARA, Kraków (PL); TYLISZCZAK BOŻENA, Kęty (PL); PLUTA
KLAUDIA, Kamionka (PL); BIALIK-WĄS KATARZYNA, Wadowice (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina
nanocząstek srebra
(B1) (11) 234475
(41) 2017 09 25
(51) B23K 11/10 (2006.01)
B23K 11/24 (2006.01)
B23K 11/25 (2006.01)
(21) 416596 (22)
2016 03 21
(72) MIKNO ZYGMUNT, Gliwice (PL); KOWIESKI SZYMON, Tychy (PL);
PILARCZYK ADAM, Gliwice (PL); AMBROZIAK ANDRZEJ,
Ramiszów (PL); KORZENIOWSKI MARCIN, Mirosławice (PL); KUSTROŃ
PAWEŁ, Mirków (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA,
Gliwice (PL)
(54) Sposób i zgrzewarka inwertorowa do zgrzewania rezystancyjnego, zwłaszcza punktowego w warunkach ekspulsji
(B1) (11) 234452
(41) 2019 06 03
(51) B23K 31/02 (2006.01)
B23K 101/04 (2006.01)
(21) 423663 (22)
2017 11 30
(72) BANDURA ROLAND, Pawłowice (PL)
(73) ZISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pawłowice (PL)
(54) Sposób orbitalnego spawania
(B1) (11) 234360
(41) 2019 10 21
(51) B24B 39/00 (2006.01)
B21D 31/06 (2006.01)
B24C 1/10 (2006.01)
(21) 425205 (22)
2018 04 12
(72) KORCZAK ANDRZEJ, Gliwice (PL); MIKUŁA JAROSŁAW,
Gliwice (PL); MIKUŁA STANISŁAW, Gliwice (PL); PECZKIS
GRZEGORZ, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Agregat do dynamicznego nagniatania elementów maszyn
(B1) (11) 234398
(41) 2018 08 27
(51) B29C 47/00 (2006.01)
(21) 420535 (22)
2017 02 14
(72) ZAGRABSKI JACEK, Koronowo (PL)
(73) IGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koronowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania urządzeń galwanicznych do nakładania
powłok galwanicznych na elementach małogabarytowych zwłaszcza agregatu bębnowego
(B1) (11) 234387
(41) 2018 02 12
(51) B29C 49/06 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B29C 49/22 (2006.01)
B29C 47/04 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
B29C 47/26 (2006.01)
(21) 418245 (22)
2016 08 07

Nr 2/2020

(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób wytwarzania pojemników polietylenowych wytwarzanych w technologii trójwarstwowej poprzez wytłaczanie rękawa
i rozdmuch
(B1) (11) 234414
(41) 2018 09 24
(51) B29D 7/01 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/08 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
(21) 420870 (22)
2017 03 16
(72) MĄCZKA PRZEMYSŁAW, Pabianice (PL); RACISZ MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) DRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania jednowarstwowej folii
(B1) (11) 234479
(41) 2018 09 24
(51) B30B 9/02 (2006.01)
B30B 9/06 (2006.01)
A23L 2/00 (2006.01)
(21) 420885 (22)
2017 03 17
(72) KIEŁB ARTUR, Dębów (PL); KOCAJ MARCIN, Hureczko (PL)
(73) B&P ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przeworsk (PL)
(54) Sposób i układ odprowadzania soku w poziomych prasach
koszowych do tłoczenia soku zwłaszcza z miazgi owocowej i warzywnej
(B1) (11) 234446
(41) 2018 08 13
(51) B32B 21/14 (2006.01)
B27N 3/16 (2006.01)
B27D 1/00 (2006.01)
(21) 420411 (22)
2017 02 02
(72) HOFFMANN PIOTR, Goleniów (PL)
(73) BARLINEK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Barlinek (PL)
(54) Sposób wielkoseryjnego wytwarzania warstwowo klejonych
paneli drewnianych z użyciem fornirów na warstwę dolną i środkową
rdzeniową oraz urządzenie do wytwarzania warstwowych paneli
drewnianych
(B1) (11) 234401
(41) 2019 10 21
(51) B60K 6/50 (2007.10)
B60K 17/16 (2006.01)
B60K 17/04 (2006.01)
(21) 428389 (22)
2018 12 27
(72) BIENIEK ANDRZEJ, Ochodze (PL); PRAŻNOWSKI KRZYSZTOF,
Krapkowice (PL); MAMALA JAROSŁAW, Nysa (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ napędowy z przekładnią stopniową, zwłaszcza do pojazdów drogowych
(B1) (11) 234451
(41) 2019 05 20
(51) B60N 2/12 (2006.01)
(21) 423365 (22)
2017 11 06
(72) ROSZKOWSKI ANDRZEJ MARIUSZ, Buk (PL); UNIEJEWSKI
ROBERT, Duszniki (PL)
(73) ROSZKOWSKI ANDRZEJ MARIUSZ, Buk (PL); UNIEJEWSKI
ROBERT, Duszniki (PL)
(54) Konstrukcja mechanizmu zapamiętywania położenia siedziska
fotela, zwłaszcza do pojazdu silnikowego
(B1) (11) 234441
(41) 2018 03 26
(51) B60P 1/54 (2006.01)

Nr 2/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B66C 23/38 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
(21) 418752 (22)
2016 09 19
(72) ZEMBROWSKI KRZYSZTOF, Poznań (PL); DUBOWSKI ADAM,
Poznań (PL); SICZYŃSKI ŁUKASZ, Poznań (PL); STOBNICKI PAWEŁ,
Poznań (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do przemieszczania narzędziowych modułów w obrębie skrzyni ładunkowej gąsienicowej przyczepy do transportu
biomasy
(B1) (11) 234347
(41) 2016 04 25
(51) B60Q 1/24 (2006.01)
(21) 409869 (22)
2014 10 18
(72) TARGOSIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL); MORAWSKI ROBERT,
Nowy Sącz (PL)
(73) INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa (PL);
TARGOSIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL); MORAWSKI ROBERT,
Nowy Sącz (PL)
(54) Sposób oświetlania drogi przez pojazd samochodowy w nocy
(B1) (11) 234380
(41) 2019 10 21
(51) B60S 5/02 (2006.01)
B60K 15/04 (2006.01)
(21) 426200 (22)
2018 07 03
(72) DUNAL HENRYK, Częstochowa (PL); DUNAL KAROLINA,
Częstochowa (PL)
(73) 3 M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(54) Zespół ostrzegający przed tankowaniem samochodów z silnikami wysokoprężnymi z dystrybutora z benzyną
(B1) (11) 234320
(41) 2018 04 09
(51) B62D 57/032 (2006.01)
(21) 419021 (22)
2016 10 06
(72) CHARZEWSKI JAN, WARSZAWA (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, WARSZAWA (PL)
(54) Robot kroczący
(B1) (11) 234480
(41) 2019 05 06
(51) B62D 63/06 (2006.01)
(21) 423249 (22)
2017 10 24
(72) KOBZARENKO DMYTRO, Kijów (UA)
(73) KOBZARENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Niechcicka Stara (PL)
(54) Naczepa rolnicza
(B1) (11) 234433
(41) 2019 09 09
(51) B65B 1/06 (2006.01)
B65G 65/30 (2006.01)
(21) 424709 (22)
2018 02 28
(72) AUGUŚCIK JAN WITOLD, Bydgoszcz (PL); GRABIEC PAWEŁ,
Bydgoszcz (PL)
(73) MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(54) Karuzelowy dozownik objętościowy produktów lepkich i sposób dozowania produktów
(B1) (11) 234322
(41) 2018 05 21
(51) B65D 5/475 (2006.01)
B31B 1/86 (2006.01)
(21) 419476 (22)
2016 11 16
(72) ŻEBROWSKI ANDRZEJ STANISŁAW, Słupsk (PL)
(73) ŻEBROWSKI ANDRZEJ STANISŁAW, Słupsk (PL)
(54) Uchwyt zwłaszcza do opakowań kartonowych i tym podobnych
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(B1) (11) 234450
(41) 2019 02 11
(51) B65D 6/18 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
(21) 422493 (22)
2017 08 08
(72) AFTOWICZ ANDRZEJ TOMASZ, Dzierżoniów (PL)
(73) HESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieszyce (PL)
(54) Zespół składanego pojemnika
(B1) (11) 234477
(41) 2018 09 10
(51) B65D 19/12 (2006.01)
B65D 6/26 (2006.01)
(21) 420686 (22)
2017 02 28
(72) AFTOWICZ ANDRZEJ TOMASZ, Dzierżoniów (PL)
(73) HESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pieszyce (PL)
(54) Stelaż składanego pojemnika
(B1) (11) 234316
(41) 2017 03 13
(51) B65D 65/42 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 31/08 (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08K 5/13 (2006.01)
C08K 5/5415 (2006.01)
B32B 37/02 (2006.01)
(21) 413785 (22)
2015 09 01
(72) ZABROWARNY DARIUSZ, Rychnowy (PL)
(73) PARTNER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów (PL)
(54) Sposób wytwarzania zbiorników elastycznych, zwłaszcza
na wodę
(B1) (11) 234369
(41) 2018 06 04
(51) B65D 81/36 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 51/24 (2006.01)
(21) 419525 (22)
2016 11 21
(72) KRAJEWSKI DARIUSZ JERZY, Massagno (CH)
(73) KRAJEWSKI DARIUSZ JERZY, Massagno (CH)
(54) Nakrętka z tworzywa sztucznego
(B1) (11) 234442
(41) 2017 08 28
(51) B65D 85/10 (2006.01)
B65D 81/20 (2006.01)
(21) 418923 (22)
2015 03 16
(30) BO2014A000130 2014 03 14
IT
(86) 2015 03 16
PCT/IB15/51915
(87) 2015 09 17
WO15/136511
(72) CREMONINI PAOLO, Bologna (IT); NEGRINI STEFANO,
Calderara Di Reno (IT); LI VIGNI ANGELO, Bologna (IT); SPIRITO
GILBERTO, Bologna (IT)
(73) G.D SOCIETA’ PER AZIONI, Bologna (IT)
(54) Opakowanie zawierające paczkę wyrobów tytoniowych oraz
owijkę wierzchnią otaczającą paczkę wyrobów tytoniowych
(B1) (11) 234330
(41) 2019 01 28
(51) B65G 33/32 (2006.01)
B65G 41/00 (2006.01)
B60P 1/42 (2006.01)
B65G 65/22 (2006.01)
(21) 422267 (22)
2017 07 18
(72) KOBZARENKO DMYTRO, Kijów (UA)
(73) KOBZARENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Niechcicka Stara (PL)
(54) Urządzenie rozładunkowe
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(B1) (11) 234340
(41) 2019 09 09
(51) B66D 5/02 (2006.01)
B66D 5/04 (2006.01)
B66D 1/06 (2006.01)
(21) 424795 (22)
2018 03 08
(72) KALITA MAREK, Gliwice (PL); BAŁAGA DOMINIK, Gliwice (PL);
SIEGMUND MICHAŁ, Szczejkowice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Hamulec mechaniczny z możliwością dwukierunkowego ruchu
wyjściowego wału napędowego
(B1) (11) 234471
(41) 2017 02 13
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
B22F 9/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
(21) 413444 (22)
2015 08 06
(72) TYLISZCZAK BOŻENA, Kęty (PL); SOBCZAK-KUPIEC
AGNIESZKA, Myślenice (PL); BIALIK-WĄS KATARZYNA,
Wadowice (PL); MALINA DAGMARA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina
nanocząstek srebra
(B1) (11) 234472
(41) 2017 02 13
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
B22F 9/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
(21) 413445 (22)
2015 08 06
(72) TYLISZCZAK BOŻENA, Kęty (PL); SOBCZAK-KUPIEC
AGNIESZKA, Myślenice (PL); BIALIK-WĄS KATARZYNA,
Wadowice (PL); MALINA DAGMARA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina
nanocząstek srebra
(B1) (11) 234473
(41) 2017 02 13
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
B22F 9/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
(21) 413446 (22)
2015 08 06
(72) SOBCZAK-KUPIEC AGNIESZKA, Myślenice (PL); MALINA
DAGMARA, Kraków (PL); TYLISZCZAK BOŻENA, Kęty (PL); PLUTA
KLAUDIA, Kamionka (PL); BIALIK-WĄS KATARZYNA,
Wadowice (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina
nanocząstek srebra
(B1) (11) 234312
(41) 2016 09 26
(51) C01B 25/32 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
(21) 411636 (22)
2015 03 18
(72) KOLMAS JOANNA, Warszawa (PL); SZURKOWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); PAJCHEL ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego modyfikowanego
hydroksyapatytu

Nr 2/2020

(B1) (11) 234409
(41) 2017 12 18
(51) C01B 32/90 (2017.01)
C04B 35/56 (2006.01)
(21) 417437 (22)
2016 06 04
(72) MYALSKI JERZY, Katowice (PL); OLSZÓWKA-MYALSKA ANITA,
Wisła (PL); HEKNER BARTOSZ, Piekary Śląskie (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania otwartokomórkowych pianek węglikowych
(B1) (11) 234386
(41) 2017 12 18
(51) C01B 32/318 (2017.01)
B01J 20/20 (2006.01)
(21) 417441 (22)
2016 06 04
(72) ILNICKA ANNA, Toruń (PL); KAMEDULSKI PIOTR,
Włocławek (PL); ŁUKASZEWICZ JERZY PAWEŁ, Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Sposób otrzymywania hybrydowych materiałów węglowo-azotowych o rozwiniętej strukturze porowatej
(B1) (11) 234349
(41) 2016 08 16
(51) C01G 3/00 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
A61K 33/34 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
(21) 411215 (22)
2015 02 09
(72) GROBELNY JAROSŁAW, Maciejów (PL); CELICHOWSKI
GRZEGORZ, Łódź (PL); TOMASZEWSKA EMILIA, Zgierz (PL);
SOLIWODA KATARZYNA, Łódź (PL); KRZYŻOWSKA MAŁGORZATA,
Warszawa (PL); ORŁOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL); WOJSKOWY INSTYTUT
HIGIENY I EPIDEMIOLOGII, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanocząstek bimetalicznych srebrowo-miedziowych modyfikowanych kwasem taninowym i ich zastosowanie jako preparat antywirusowy
(B1) (11) 234351
(41) 2016 05 09
(51) C01G 53/00 (2006.01)
C01G 39/00 (2006.01)
(21) 413726 (22)
2015 08 28
(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE
GRZEGORZ, Gliwice (PL); CHMIELARZ ANDRZEJ, Gliwice (PL);
KOPYTO DOROTA, Gliwice (PL); MAJEWSKI TOMASZ,
Warszawa (PL); PIĘTASZEWSKI JAN, Warszawa (PL); MICHAŁOWSKI
JERZY, Warszawa (PL); PIETEK ELŻBIETA, Gliwice (PL); MACHELSKA
GRAŻYNA, Gliwice (PL); WITMAN KRYSTYNA, Gliwice (PL);
GRZECHCA PIOTR, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); WOJSKOWA AKADEMIA
TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL);
INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanokrystalicznego bezwodnego molibdenianu(VI) niklu(II) wysokiej czystości
(B1) (11) 234391
(41) 2019 07 29
(51) C02F 1/30 (2006.01)
C02F 101/34 (2006.01)
(21) 424318 (22)
2018 01 22
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); SIENKIEWICZ
PAULINA, Szczecin (PL); MOZIA SYLWIA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób fotokatalitycznego usuwania fenolu z roztworu wodnego

Nr 2/2020
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(B1) (11) 234361
(41) 2019 07 29
(51) C04B 18/08 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 428910 (22)
2019 02 13
(72) FRANUS MAŁGORZATA, Prawiedniki (PL); PANEK RAFAŁ,
Lublin (PL); FRANUS WOJCIECH, Prawiedniki (PL); MADEJ
JAROSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z popiołów lotnych
i kruszywo lekkie

C05F 5/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 424062 (22)
2017 12 27
(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) 234362
(41) 2019 07 29
(51) C04B 18/08 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 428912 (22)
2019 02 13
(72) FRANUS MAŁGORZATA, Prawiedniki (PL); PANEK RAFAŁ,
Lublin (PL); FRANUS WOJCIECH, Prawiedniki (PL); MADEJ
JAROSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego i kruszywo lekkie

(B1) (11) 234456
(41) 2019 07 01
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 424063 (22)
2017 12 27
(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

(B3) (11) 234440
(41) 2014 04 28
(51) C04B 35/047 (2006.01)
C04B 35/36 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/76 (2006.01)
C04B 28/06 (2006.01)
C09K 5/14 (2006.01)
(21) 401284 (22)
2012 10 19
(61) 211653
(72) RĘKA JACEK, Kraków (PL)
(73) RĘKA JACEK, Kraków (PL)
(54) Kompozyt akumulacyjny
(B1) (11) 234417
(41) 2018 01 15
(51) C05B 17/00 (2006.01)
C05B 19/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
(21) 421200 (22)
2017 04 07
(72) HOFFMANN JÓZEF, Wrocław (PL); KORZENIOWSKA JOLANTA,
Wrocław (PL); STANISŁAWSKA-GLUBIAK EWA, Wrocław (PL);
HOFFMANN KRYSTYNA, Wrocław (PL); HUCULAK-MĄCZKA MARTA,
Kąty Wrocławskie (PL); POPŁAWSKI DARIUSZ, Nysa (PL);
KLEM-MARCINIAK EWELINA, Kiełczów (PL); JÓŹWIAK WIKTOR,
Iława (PL); WIŚNIEWSKA GRAŻYNA, Iława (PL); WYSOCKI
GRZEGORZ, Iława (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); INSTYTUT
UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA, PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Puławy (PL); GRUPA INCO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Granulowany nawóz fosforowy oraz sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 234375
(41) 2018 07 30
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 420238 (22)
2017 01 18
(72) BOROWIK MIECZYSŁAW, Strzyżowice (PL); RUSEK PIOTR,
Stary Pożóg (PL); SCHAB SEBASTIAN, Końskowola (PL); SUWAŁA
PIOTR, Piekoszów (PL)
(73) SUWAŁA PIOTR PNB CONSULTING, Piekoszów (PL)
(54) Granulowany środek wapnujący z mączki dolomitowej oraz
sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 234455
(41) 2019 07 01
(51) C05D 3/02 (2006.01)

(B1) (11) 234457
(41) 2019 07 01
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 424064 (22)
2017 12 27
(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) 234458
(41) 2019 07 01
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 424065 (22)
2017 12 27
(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) 234459
(41) 2019 07 01
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 424066 (22)
2017 12 27
(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) 234461
(41) 2019 07 01
(51) C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 424077 (22)
2017 12 27
(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) 234430
(41) 2019 06 03
(51) C05F 11/02 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
(21) 423511 (22)
2017 11 20
(72) STRZELECKI BARTOSZ, Łódź (PL); ROMANOWSKA IRENA,
Łódź (PL); BIELECKI STANISŁAW, Łódź (PL); MARCHUTMIKOŁAJCZYK OLGA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób biosolubilizacji węgla brunatnego przy użyciu mikroorganizmu
(B1) (11) 234460
(41) 2019 07 01
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 424067 (22)
2017 12 27
(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) 234462
(41) 2019 07 01
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 424078 (22)
2017 12 27
(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) 234463
(41) 2019 07 01
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 424079 (22)
2017 12 27
(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) 234464
(41) 2019 07 01
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
(21) 424080 (22)
2017 12 27
(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) 234355
(41) 2018 05 07
(51) C07D 263/14 (2006.01)
(21) 419351 (22)
2016 11 03
(72) BONIKOWSKI RADOSŁAW, Pabianice (PL); SZYMCZAK KAMIL,
Łódź (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania estrów etylowych pochodnych kwasu
2-fenylo-4,5-dihydrooksazolo-4-karboksylowego
(B1) (11) 234468
(41) 2013 02 04
(51) C07D 471/08 (2006.01)
C07D 487/08 (2006.01)
C07D 498/08 (2006.01)
C07D 207/04 (2006.01)
C07D 211/06 (2006.01)
C07D 211/68 (2006.01)
A61K 31/4188 (2006.01)
A61K 31/439 (2006.01)
A61K 31/424 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(62) 365162
(21) 401469 (22)
2001 07 24
(30) 00/10121
2000 08 01
FR
(86) 2001 07 24
PCT/FR01/02418
(87) 2002 02 07
WO02/10172
(72) LAMPILAS MAXIME, Romainville (FR); ASZODI JOZSEF,
Pontault Combault (FR); ROWLANDS DAVID ALAN, Poissy (FR);
FROMENTIN CLAUDE, Paryż (FR)
(73) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ringaskiddy (IE)
(54) Pochodna azabicykliczna, sposób jej wytwarzania, jej zastosowanie w medycynie oraz zawierająca tą pochodną kompozycja
(B1) (11) 234469
(41) 2018 06 04
(51) C07F 15/00 (2006.01)
B01J 31/28 (2006.01)
C07C 1/213 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07C 6/04 (2006.01)
C07D 313/04 (2006.01)
C07D 319/06 (2006.01)
C07D 321/12 (2006.01)
C07D 239/22 (2006.01)
C07D 207/48 (2006.01)
C07D 307/06 (2006.01)
(21) 419637 (22)
2016 11 30
(72) DĄBROWSKI MICHAŁ, Wysokie Mazowieckie (PL); GRELA
KAROL, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Kompleks rutenu, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie w reakcji metatezy olefin
(B1) (11) 234354
(41) 2018 03 12
(51) C07F 15/02 (2006.01)
C01G 49/00 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
(21) 418522 (22)
2016 09 02
(72) PATRONIAK VIOLETTA, Koziegłowy (PL); GORCZYŃSKI
ADAM, Poznań (PL); MARCINKOWSKI DAWID, Owińska (PL);
MICHALKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL); SERAFIN JAROSŁAW,
Szczecin (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL); ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompleks żelaza (III), sposób jego otrzymywania oraz jego
zastosowanie jako adsorbent CO2
(B1) (11) 234376
(41) 2016 10 10
(51) C07K 16/34 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
G01N 33/536 (2006.01)
G01N 33/555 (2006.01)
G01N 33/80 (2006.01)
(21) 411858 (22)
2015 04 03
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(72) KLAUS TOMASZ, Brzesko (PL); BZOWSKA MONIKA,
Kraków (PL); BERETA JOANNA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Immunoglobuliny do aglutynacji ludzkich erytrocytów, sposób
ich otrzymywania oraz zastosowania
(B1) (11) 234419
(41) 2018 11 05
(51) C08J 3/12 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08K 5/14 (2006.01)
(21) 421398 (22)
2017 04 24
(72) SETCKI GRZEGORZ, Solec Kujawski (PL)
(73) GM COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania polipropylenu granulowanego o ustabilizowanych właściwościach
(B1) (11) 234416
(41) 2018 09 24
(51) C08J 3/24 (2006.01)
C08L 23/28 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(21) 420916 (22)
2017 03 21
(72) PINGOT MARTYNA, Łódź (PL); DZIEMIDKIEWICZ ANNA,
Sieradz (PL); STRZELEC KRZYSZTOF, Brzeziny (PL); ZABORSKI
MARIAN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób sieciowania kauczuków halogenobutylowych
(B1) (11) 234413
(41) 2018 09 24
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/08 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
(21) 420869 (22)
2017 03 16
(72) MĄCZKA PRZEMYSŁAW, Pabianice (PL); RACISZ MICHAŁ,
Łódź (PL)
(73) DRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Jednowarstwowa folia
(B1) (11) 234327
(41) 2018 12 17
(51) C08L 3/02 (2006.01)
C08L 67/02 (2006.01)
C08K 5/21 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
(21) 421850 (22)
2017 06 09
(72) OSTROWSKA JUSTYNA, Radom (PL); KOZIOŁ MAGDALENA,
Puławy (PL); BOGUSZ JAKUB, Puławy (PL); TYŃSKI PIOTR,
Puławy (PL); SADURSKI WALDEMAR, Pożóg Stary (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Biodegradowalna kompozycja polimerowa na bazie skrobi
termoplastycznej i sposób jej wytwarzania oraz sposób wytwarzania
folii z tej kompozycji
(B1) (11) 234363
(41) 2018 12 03
(51) C08L 7/00 (2006.01)
C08L 9/06 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
B65G 15/32 (2006.01)
(21) 421779 (22)
2017 06 02
(72) OSTASZEWSKA URSZULA, Pruszków (PL); DĘBEK CEZARY,
Warszawa (PL); JAGIELSKI JACEK, Warszawa (PL)
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(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Mieszanka kauczukowa przeznaczona na spoiwo do łączenia,
zwłaszcza taśm transporterowych
(B1) (11) 234431
(41) 2019 07 01
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08K 3/32 (2006.01)
C08K 5/098 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
(21) 423960 (22)
2017 12 19
(72) OLEWNIK-KRUSZKOWSKA EWA, Toruń (PL); NOWACZYK
JACEK, Toruń (PL); CICHOSZ MARCIN, Lipno (PL)
(73) GM COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Kompozycja polimerowa o obniżonej palności na bazie poliolefin
(B1) (11) 234447
(41) 2018 09 10
(51) C09J 11/02 (2006.01)
(21) 420795 (22)
2017 03 09
(72) GRABIAN JANUSZ, Szczecin (PL); NOWACKI JERZY,
Szczecin (PL); SAJEK ADAM, Szczecin (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do klejenia elementów pian metalicznych
i niemetalicznych
(B1) (11) 234324
(41) 2018 07 02
(51) C09K 8/02 (2006.01)
C09K 8/12 (2006.01)
(21) 420015 (22)
2016 12 28
(72) ULIASZ MAŁGORZATA, Krosno (PL); WITEK EWA, Kraków (PL);
ZIMA GRZEGORZ, Jasło (PL); BŁAŻ SŁAWOMIR, Świerzowa (PL);
JASIŃSKI BARTŁOMIEJ, Iwonicz (PL); ŁĄTKA PIOTR, Tarnów (PL);
SZAJNA ANNA, Rogi (PL); SZUBRA GRZEGORZ, Targowiska (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Płuczka wiertnicza aminowo-glikolowa
(B1) (11) 234371
(41) 2018 04 09
(51) C09K 17/12 (2006.01)
C02F 11/14 (2006.01)
(21) 418959 (22)
2016 09 30
(72) STELIGA TERESA, Krosno (PL); ULIASZ MAŁGORZATA,
Krosno (PL); BŁAŻ SŁAWOMIR, Świerzowa (PL); SZUBRA
GRZEGORZ, Targowiska (PL); ZIMA GRZEGORZ, Jasło (PL); JASIŃSKI
BARTŁOMIEJ, Iwonicz (PL); SZAJNA ANNA, Rogi (PL); KLUK
DOROTA, Krosno (PL); JAKUBOWICZ PIOTR, Krosno (PL); BĘBEN
DARIUSZ, Świerzowa (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL); POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
Warszawa (PL); AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); ORLEN UPSTREAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL); LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk (PL); POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób zestalania zużytych wodnodyspersyjnych płuczek
wiertniczych typu bentonitowego i polimerowego
(B1) (11) 234449
(41) 2019 02 11
(51) C10B 47/18 (2006.01)
C10B 47/44 (2006.01)
C10B 53/02 (2006.01)
C10L 5/00 (2006.01)
C10L 5/40 (2006.01)
(21) 422461 (22)
2017 08 07
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(72) BUTLEWSKI KRYSTIAN, Poznań (PL); GOLIMOWSKI WOJCIECH,
Poznań (PL); MYCZKO ANDRZEJ, Poznań (PL); MARCINKOWSKI
DAMIAN, Murowana Goślina (PL); GRACZ WERONIKA, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania toryfikatu z biomasy
(B1) (11) 234467
(41) 2011 02 28
(51) C10L 3/08 (2006.01)
(21) 392791 (22)
2008 11 17
(30) 11/970,184
2008 01 07
US
(86) 2008 11 17
PCT/US08/83781
(87) 2009 07 16
WO09/088568
(72) WALLACE PAUL STEVEN, Katy (US); FRYDMAN ARNALDO,
Houston (US)
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Sposób wytwarzania energii, układ gazyfikacji i instalacja
do wytwarzania energii
(B1) (11) 234315
(41) 2018 01 29
(51) C10M 169/00 (2006.01)
(21) 417982 (22)
2016 07 15
(72) PAWELEC ZBIGNIEW, Radom (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
EKSPLOATACJI, Radom (PL)
(54) Polimerowy kompozyt smarowy i sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 234352
(41) 2016 08 16
(51) C11B 3/08 (2006.01)
(21) 414514 (22)
2015 10 26
(72) TIC WILHELM JAN, Czarnowąsy (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Sposób bielenia i dezodoryzacji tłuszczów, zwłaszcza tłuszczów
odpadowych
(B1) (11) 234314
(41) 2017 12 18
(51) C12M 1/107 (2006.01)
C12M 1/40 (2006.01)
(21) 417548 (22)
2016 06 13
(72) MYCZKO ANDRZEJ, Poznań (PL); ALESZCZYK ŁUKASZ,
Poznań (PL); WAŁOWSKI GRZEGORZ, Opole (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Urządzenie do fluidalno-dyspergującej maceracji substratu
(B1) (11) 234373
(41) 2015 08 03
(51) C12N 11/00 (2006.01)
C12N 11/08 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
G01N 21/65 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
(21) 409210 (22)
2014 08 19
(30) P-406900
2014 01 22
PL
(72) WITKOWSKA EVELIN, Warszawa (PL); SZYMBORSKI TOMASZ,
Dębina (PL); WALUK JACEK, Warszawa (PL); MICHOTA-KAMIŃSKA
AGNIESZKA, Sulejówek (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii
Ramana i sposób jej otrzymywania
(B1) (11) 234370
(41) 2019 06 17
(51) C12P 1/02 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)
B27M 3/14 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C12R 1/38 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 423715 (22)
2017 12 04
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(72) SZPAKOWSKI MIŁOSŁAW KRZYSZTOF, Jugowice (PL)
(73) SZPAKOWSKI MIŁOSŁAW KRZYSZTOF, Jugowice (PL)
(54) Sposób mikrobiologicznego usuwania impregnatu z utylizowanych elementów drewnianych
(B1) (11) 234344
(41) 2018 12 03
(51) C12P 7/42 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
(21) 425896 (22)
2018 06 12
(72) SZMIGIEL-MERENA BEATA, Wrocław (PL); BRZEZIŃSKA-RODAK
MAŁGORZATA, Wrocław (PL); MAJEWSKA PAULINA,
Kobierzyce (PL); ŻYMAŃCZYK-DUDA EWA, Smolec (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania kwasu 4-hydroksyfenylooctowego
(B1) (11) 234418
(41) 2017 04 10
(51) C22C 13/00 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
(21) 419248 (22)
2016 10 26
(72) CYBULSKI ANDRZEJ, Wolbrom (PL); GOREWODA TADEUSZ,
Gliwice (PL); ANYSZKIEWICZ JACEK, Gliwice (PL); KOSTRZEWA
JUSTYNA, Gliwice (PL); BILEWSKA KATARZYNA, Gliwice (PL);
GRZEGORCZYK MAGDALENA EWELINA, Zabrze (PL); MALARA
SZYMON, Gliwice (PL); KNAPIK MAGDALENA KATARZYNA,
Gliwice (PL); GOŁĘBIEWSKA-KURZAWSKA JOANNA, Orzesze (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiałów odniesienia dla bezołowiowych stopów lutowniczych cynowo-indowych
(B1) (11) 234384
(41) 2018 04 09
(51) C22C 30/00 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
(21) 418834 (22)
2016 09 26
(72) ROGAL ŁUKASZ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLSKIEJ
AKADEMII NAUK IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO, Kraków (PL)
(54) Stop wieloskładnikowy o strukturze heksagonalnej faz i sposób
wytwarzania struktury heksagonalnej faz w stopie wieloskładnikowym
(B1) (11) 234389
(41) 2019 06 17
(51) C23C 18/14 (2006.01)
C23C 4/02 (2006.01)
(21) 423691 (22)
2017 12 04
(72) AWSIUK KAMIL, Kraków (PL); DĄBCZYŃSKI PAWEŁ,
Suchedniów (PL); MICHALIK MACIEJ, Kraków (PL); RYSZ JAKUB,
Czernichów (PL); MARZEC MATEUSZ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL); AKADEMIA
GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Kraków (PL)
(54) Urządzenie i sposób prowadzenia reakcji fotochemicznej
w przesuwanym menisku
(B1) (11) 234356
(41) 2018 07 02
(51) C25D 11/02 (2006.01)
C25D 11/34 (2006.01)
C23C 22/60 (2006.01)
(21) 419881 (22)
2016 12 19
(72) MACIEJ ARTUR, Chorzów (PL); WADAS ARTUR,
Siemianowice (PL); SOWA MACIEJ, Jastrzębie-Zdrój (PL); SIMKA
WOJCIECH, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej powłok stopowych
zawierających cynk metodą utleniania anodowego
(B1) (11) 234396
(41) 2011 10 10
(51) C30B 23/00 (2006.01)
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C30B 25/00 (2006.01)
C01B 31/36 (2006.01)
H01L 21/20 (2006.01)
(21) 390896 (22)
2010 04 01
(72) TYMICKI EMIL, Żurawnica (PL); GRASZA KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); RACKA-DZIETKO KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania kryształów, zwłaszcza węglika krzemu,
z fazy gazowej
(B1) (11) 234317
(41) 2017 11 06
(51) D06M 11/42 (2006.01)
D06M 11/46 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
(21) 417080 (22)
2016 05 02
(72) ŁOŚ ADAM, Leżajsk (PL)
(73) EKO-STYL RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Leżajsk (PL)
(54) Sposób apreturowania tkanin w procesie ich prania i urządzenie
do nanoszenia apretury
(B1) (11) 234307
(41) 2017 08 28
(51) E01C 7/30 (2006.01)
E01C 7/32 (2006.01)
E01C 7/00 (2006.01)
E01C 19/02 (2006.01)
E01C 19/05 (2006.01)
E01C 19/08 (2006.01)
E01C 19/12 (2006.01)
(21) 416158 (22)
2016 02 17
(72) BRZESKI ARKADIUSZ, Łódź (PL)
(73) BRZESKI ARKADIUSZ, Łódź (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania nawierzchni drogowej
(B1) (11) 234403
(41) 2019 08 12
(51) E01C 19/10 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)
(21) 429478 (22)
2019 04 01
(72) WOSZUK AGNIESZKA, Lublin (PL); FRANUS WOJCIECH,
Prawiedniki (PL); GĄSIOREK PAWEŁ, Kraków (PL); SIWEK JANUSZ,
Wola Batorska (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); BITUM LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wola Batorska (PL)
(54) Urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego
(B1) (11) 234323
(41) 2018 06 18
(51) E01C 23/12 (2006.01)
E02F 5/02 (2006.01)
E02F 5/14 (2006.01)
(21) 419775 (22)
2016 12 12
(72) TYSZKA KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH TRAKT-POL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Maszyna do korytowania oraz ścinania poboczy dróg
(B1) (11) 234372
(41) 2018 04 23
(51) E02D 27/01 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
(21) 419224 (22)
2016 10 21
(72) DRATWA ROMAN STANISŁAW, Kalety (PL); DRATWA
MAGDALENA MARIA, Kalety (PL)
(73) WPŻ ELBUD GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Owśnice (PL)
(54) Fundamentowy prefabrykat szalunkowy tracony
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(B1) (11) 234325
(41) 2018 09 24
(51) E02D 27/44 (2006.01)
E04H 9/10 (2006.01)
F16F 15/00 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
(21) 420882 (22)
2017 03 17
(72) WNUK MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(73) WNUK MAŁGORZATA MIKANIT, Warszawa (PL)
(54) Absorber energii udarowej
(B1) (11) 234326
(41) 2018 09 24
(51) E03B 7/14 (2006.01)
F16L 55/10 (2006.01)
F16L 55/18 (2006.01)
F16L 55/24 (2006.01)
F16L 55/00 (2006.01)
F16L 53/32 (2018.01)
F16L 53/30 (2018.01)
(21) 420960 (22)
2017 03 23
(72) KOWALSKI DARIUSZ, Lublin (PL); KOWALSKA BEATA,
Lublin (PL); ANASIEWICZ KAMIL, Abramowice Kościelne (PL);
ANASIEWICZ WALDEMAR, Abramowice Kościelne (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); ANASIEWICZ
WALDEMAR ANWOD ZAKŁAD PRODUKCJI ARMATURY
WODOCIĄGOWEJ, Abramowice Kościelne (PL)
(54) Aparat do wprowadzania do rurociągu pod ciśnieniem elementów wykonawczych
(B1) (11) 234444
(41) 2018 04 23
(51) E03F 5/14 (2006.01)
(21) 419044 (22)
2016 10 10
(72) SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ, Poznań (PL); URBAŃSKI PAWEŁ,
Poznań (PL)
(73) COROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Janikowo (PL)
(54) Separator skratek przepompowni cieczy zawierającej stałe zanieczyszczenia
(B1) (11) 234308
(41) 2018 05 07
(51) E04B 1/18 (2006.01)
E04B 1/348 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
(21) 419227 (22)
2016 10 24
(72) KAMIŃSKA MARIA, Łódź (PL); SZYMCZAK PIOTR, Łódź (PL);
WIŚNIEWSKI JAROSŁAW, Raszyn (PL)
(73) WIŚNIEWSKI JAROSŁAW, Raszyn (PL)
(54) Rama wewnętrzna do produkcji modułu budowlanego
(B1) (11) 234310
(41) 2014 12 08
(51) E04B 1/41 (2006.01)
E04B 2/30 (2006.01)
E04F 13/24 (2006.01)
(21) 408355 (22)
2014 05 28
(30) PA 2013 00327 2013 05 29
DK
(72) NØRGAARD KELD, Kolding (DK)
(73) NØRGAARD KELD, Kolding (DK)
(54) Ściąg do ścian
(B1) (11) 234404
(41) 2011 02 14
(51) E04B 1/62 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 388685 (22)
2009 07 31
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Kołnierz uszczelniający łączący konstrukcję budowlaną przenikającą przez dach ze strukturą podpokryciową dachu
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(B1) (11) 234353
(41) 2017 07 31
(51) E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
E04H 17/06 (2006.01)
(21) 415940 (22)
2016 01 28
(72) NOWAKOWSKI PIOTR, Płock (PL)
(73) NOVA-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL)
(54) Słupek ogrodzeniowy
(B1) (11) 234336
(41) 2019 08 12
(51) E05D 3/10 (2006.01)
E06B 11/04 (2006.01)
(21) 424527 (22)
2018 02 07
(72) KUT STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Zestaw zawiasów do bramy rozwiernej
(B1) (11) 234359
(41) 2019 07 15
(51) E05D 5/02 (2006.01)
E05D 11/00 (2006.01)
(21) 424188 (22)
2018 01 04
(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL); ZOŃ SZYMON, Bielsko-Biała (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Układ zawiasowy, a zwłaszcza drzwiowy lub okienny rolkowy
układ zawiasowy
(B1) (11) 234335
(41) 2019 07 29
(51) E05F 1/10 (2006.01)
E05F 1/12 (2006.01)
(21) 424279 (22)
2018 01 15
(72) RÓŻYCKI ZBIGNIEW, Katowice (PL); SYRKIEWICZ PIOTR,
Katowice (PL)
(73) RÓŻYCKI ZBIGNIEW DELTA, Katowice (PL)
(54) Nakładka na standardowy zawias trójczopowy z mechanizmem
samozamykającym
(B1) (11) 234374
(41) 2014 01 07
(51) E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 399810 (22)
2012 07 05
(72) SALAMON JAN ZBIGNIEW, Wrocław (PL); SALAMON
TYMOTEUSZ, Wrocław (PL); SALAMON ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(73) SALAMON JAN ZBIGNIEW, Wrocław (PL)
(54) Kotwa montażowa zaczepowa do zamocowania okien w ościeżach otworów okiennych po zewnętrznej stronie muru nośnego
(B1) (11) 234422
(41) 2018 12 03
(51) E21C 35/18 (2006.01)
E21C 35/19 (2006.01)
B21H 7/10 (2006.01)
(21) 421735 (22)
2017 05 29
(72) CHELUSZKA PIOTR, Zabrze (PL); MIKUŁA STANISŁAW,
Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób mocowania ostrza w trzonku noża kombajnu górniczego oraz urządzenie do przemysłowego zawalcowywania ostrzy
noży kombajnowych
(B1) (11) 234319
(41) 2018 04 09
(51) E21C 35/24 (2006.01)
E02F 9/26 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
(21) 418869 (22)
2016 09 27

Nr 2/2020

(72) BRODNY JAROSŁAW, Gliwice (PL); STECUŁA KINGA, Bytom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wyznaczania współczynników dostępności górniczego
kombajnu ścianowego i układ pomiarowy do realizacji tego sposobu
(B1) (11) 234350
(41) 2017 01 02
(51) E21D 20/00 (2006.01)
E21B 19/08 (2006.01)
(21) 412904 (22)
2015 06 29
(72) KRAUZE KRZYSZTOF, Kraków (PL); BOŁOZ ŁUKASZ,
Kraków (PL); WYDRO TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Automatyczna wieżyczka kotwiąca, zwłaszcza dla niskich wyrobisk górniczych
(B1) (11) 234474
(41) 2016 09 26
(51) E21D 23/04 (2006.01)
E21D 23/06 (2006.01)
F16C 11/04 (2006.01)
(21) 416079 (22)
2016 02 10
(30) 14/619,523
2015 02 11
US
(72) MATHER RICHARD, Orrell (GB); RIMMER PAUL, Standish (GB);
BROCKLEHURST MARK, Glazebury (GB)
(73) Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale (US)
(54) Zespół ustalający sworznia dla siłownika przemieszczającego,
system obudowy ścianowej dla ścianowego systemu wydobywczego oraz sposób sprzęgania siłownika przemieszczającego ze spągnicą obudowy ścianowej
(B1) (11) 234318
(41) 2017 12 18
(51) E21F 5/04 (2006.01)
E21F 5/06 (2006.01)
A62C 3/02 (2006.01)
A62C 5/00 (2006.01)
(21) 417553 (22)
2016 06 13
(72) BADURA HENRYK, Rybnik (PL); SZLĄZAK JAN, Katowice (PL);
GRODZICKA ANETA, Pyskowice (PL); MUSIOŁ DARIUSZ,
Katowice (PL); POPCZYK MARCIN, Zabrze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób i instalacja do iniekcji środków antypirogenicznych
zrobów zawałowych od strony obudowy zmechanizowanej
(B1) (11) 234321
(41) 2017 12 18
(51) E21F 17/18 (2006.01)
G01N 21/954 (2006.01)
E21B 49/00 (2006.01)
(21) 419182 (22)
2016 10 20
(72) SZADE ADAM, Katowice (PL); SMOŁA TADEUSZ, Katowice (PL);
FISIOR MARCIN, Świerklaniec (PL); PASSIA HENRYK, Katowice (PL);
RAMOWSKI ADAM, Bytom (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do skanowania 3D pustek w górotworze
(B1) (11) 234328
(41) 2019 01 02
(51) F01N 3/02 (2006.01)
F01N 13/00 (2010.01)
(21) 422029 (22)
2017 06 26
(72) BRZEŻAŃSKI MAREK, Kraków (PL); LESIAK KRZYSZTOF,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL);
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do schładzania spalin z silników spalinowych o zapłonie samoczynnym
(B1) (11) 234405
(41) 2015 10 12
(51) F01P 7/14 (2006.01)

Nr 2/2020
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F01P 3/20 (2006.01)
E21C 35/00 (2006.01)
(21) 407816 (22)
2014 04 07
(72) KUSZKA JACEK, Pilchowice (PL); RAWICKI NORBERT,
Gliwice (PL); JURA JERZY, Gliwice (PL); NIEŚPIAŁOWSKI KRZYSZTOF,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Zespół pompowo-sterujący układu chłodzenia
(B1) (11) 234338
(41) 2019 09 09
(51) F04D 19/00 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
F04D 29/30 (2006.01)
F04D 29/38 (2006.01)
(21) 424710 (22)
2018 02 28
(72) CHOJKA JACEK, Jelenia Góra (PL); CHMIELARZ WIESŁAW,
Ozimek (PL); DUDEK ARKADIUSZ, Opole (PL); KAMIŃSKI
STANISŁAW, Połaniec (PL); LASKOWSKI ROMUALD,
Radwanowice (PL); MOCZKO PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL);
WRÓBLEWSKI ANDRZEJ, Katowice (PL); WRÓBLEWSKI JACEK,
Katowice (PL); ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ, Opole (PL)
(73) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNOHANDLOWE ENERGOWENT, Katowice (PL)
(54) Wentylator osiowy
(B1) (11) 234339
(41) 2019 09 09
(51) F04D 29/38 (2006.01)
F04D 29/36 (2006.01)
F04D 29/30 (2006.01)
(21) 424759 (22)
2018 03 05
(72) CHMIELARZ WIESŁAW, Ozimek (PL); MOCZKO PRZEMYSŁAW,
Wrocław (PL); ODYJAS PIOTR, Fugasówka (PL); RUSIŃSKI
EUGENIUSZ, Wrocław (PL); WIĘCKOWSKI JĘDRZEJ, Wrocław (PL);
WRÓBLEWSKI ANDRZEJ, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Wirnik wentylatora promieniowego
(B1) (11) 234454
(41) 2019 07 29
(51) F15C 1/16 (2006.01)
F15D 1/00 (2006.01)
(21) 424372 (22)
2018 01 25
(72) OCHOWIAK MAREK, Kostrzyn (PL); WOZIWODZKI SZYMON,
Grabów nad Prosną (PL); MATUSZAK MAGDALENA, Ujście (PL);
WŁODARCZAK SYLWIA, Trzemeszewo (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Wirowy regulator przepływu cieczy
(B1) (11) 234383
(41) 2019 04 08
(51) F16D 55/28 (2006.01)
F16D 63/00 (2006.01)
(21) 423036 (22)
2017 10 03
(72) SKURJAT ALEKSANDER, Wrocław (PL); FEDKOWICZ JERZY,
Blachownia (PL); MICHALAK TOMASZ, Mstów (PL); ZAUCHA
PAWEŁ, Bielsko-Biała (PL); PUDŁOWSKI MATEUSZ, Świebodzice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób poprawy skuteczności działania hamulca tarczowego
oraz hamulec tarczowy przeznaczony do realizacji tego sposobu
(B1) (11) 234423
(41) 2018 12 17
(51) F22B 3/04 (2006.01)
F01K 9/00 (2006.01)
F01K 17/02 (2006.01)
(21) 421821 (22)
2017 06 07
(72) OSTROWSKI PIOTR, Gliwice (PL); PRONOBIS MAREK,
Paniówki (PL); GRAMATYKA FRANCISZEK, Gliwice (PL); KALISZ
SYLWESTER, Gliwice (PL); WEJKOWSKI ROBERT, Smolnica (PL);
OSTROWSKI ZIEMOWIT, Smolnica (PL); TUNK JAN, Smolnica (PL)
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(73) N-ERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Sposób i instalacja kogeneracji w ciepłowniach wyposażonych
w kotły wodne
(B1) (11) 234394
(41) 2015 07 20
(51) F22D 1/02 (2006.01)
F22D 1/12 (2006.01)
(21) 409129 (22)
2013 08 27
(30) 201210470096.9 2012 11 20
CN
(86) 2013 08 27
PCT/CN13/82334
(87) 2014 05 30
WO14/079247
(72) YAO DANHUA, Shanghai (CN)
(73) Shanghai Boiler Works Co., Ltd., Shanghai (CN)
(54) Przepływowy ogrzewacz wody do kotła energetycznego
(B1) (11) 234424
(41) 2019 01 02
(51) F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
F22D 1/02 (2006.01)
(21) 422032 (22)
2017 06 27
(72) OSTROWSKI PIOTR, Gliwice (PL); PRONOBIS MAREK,
Paniówki (PL); KALISZ SYLWESTER, Gliwice (PL); WEJKOWSKI
ROBERT, Smolnica (PL); OSTROWSKI ZIEMOWIT, Smolnica (PL)
(73) N-ERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Instalacja odzysku ciepła i mokrego oczyszczania niskotemperaturowych spalin zwłaszcza w wodnorurowych kotłach energetycznych
(B1) (11) 234400
(41) 2019 06 17
(51) F23M 9/06 (2006.01)
F23B 80/04 (2006.01)
F24H 1/38 (2006.01)
(21) 423274 (22)
2017 12 06
(72) STRZELCZYK MARIAN, Kwidzyn (PL)
(73) WRÓBLEWSKA ŻANETA PRODUKCJA WYNAJEM MASZYN,
Grudziądz (PL)
(54) Zespół płyt dopalania spalin oraz kocioł centralnego ogrzewania z zespołem płyt dopalania spalin
(B1) (11) 234465
(41) 2019 07 15
(51) F24D 11/00 (2006.01)
F24D 12/00 (2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
(21) 424212 (22)
2018 01 05
(72) OSTROWSKI PIOTR, Gliwice (PL); PRONOBIS MAREK,
Paniówki (PL); KALISZ SYLWESTER, Gliwice (PL); WEJKOWSKI
ROBERT, Smolnica (PL); OSTROWSKI ZIEMOWIT, Smolnica (PL)
(73) N-ERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Sposób zasilania zdalnych węzłów cieplnych w ciepłowniczej
sieci rozdziału ciepła oraz zdalny węzeł cieplny o ustalonej temperaturze i ciśnieniu nośnika ciepła, zwłaszcza z odległego źródła ciepła
(B1) (11) 234379
(41) 2019 08 26
(51) F24D 11/00 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
F24D 9/00 (2006.01)
(21) 424625 (22)
2018 02 20
(72) BARTELA ŁUKASZ, Pilchowice (PL); REMIORZ LESZEK,
Rybnik (PL); KOTOWICZ JANUSZ, Pyskowice (PL); UCHMAN
WOJCIECH, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Kondygnacyjny zasobnik ciepła
(B1) (11) 234364
(41) 2019 08 26
(51) F24D 12/02 (2006.01)
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F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/14 (2006.01)
(21) 427344 (22)
2018 10 08
(72) MYSZA JÓZEF, Iwanowice Włościańskie (PL)
(73) MYSZA JÓZEF FIRMA USŁUGOWO-ELEKTRYCZNA,
Iwanowice Włościańskie (PL)
(54) Kocioł grzewczy elektryczno-węglowo-gazowy
(B1) (11) 234466
(41) 2019 07 29
(51) F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
(21) 424380 (22)
2018 01 25
(72) IDKOWIAK EDMUND, Krajkowo (PL)
(73) TERMO-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI
KOTŁOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stąporków (PL)
(54) Kocioł grzewczy na paliwa stałe
(B1) (11) 234309
(41) 2019 03 25
(51) F24H 1/40 (2006.01)
F23M 5/00 (2006.01)
(21) 422893 (22)
2017 09 16
(72) WALCZAK MARIUSZ, Wierzchowisko (PL); OSIŃSKI PAWEŁ,
Kamienica Polska (PL)
(73) WALCZAK MARIUSZ FHU PROWIMAR, Wierzchowisko (PL);
OSIŃSKI PAWEŁ VETIVER, Kamienica Polska (PL)
(54) Kocioł centralnego ogrzewania na paliwa stałe
(B1) (11) 234311
(41) 2016 02 29
(51) F24H 3/06 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
H05B 3/00 (2006.01)
(21) 409235 (22)
2014 08 22
(72) BURSZTEIN SŁAWOMIR, Kielce (PL)
(73) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(54) Moduł grzejny
(B1) (11) 234425
(41) 2019 01 14
(51) F28C 3/06 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
(21) 422129 (22)
2017 07 05
(72) OSTROWSKI PIOTR, Gliwice (PL); PRONOBIS MAREK,
Paniówki (PL); KALISZ SYLWESTER, Gliwice (PL); WEJKOWSKI
ROBERT, Smolnica (PL); BARZANTNY PIOTR, Mechnica (PL);
OSTROWSKI ZIEMOWIT, Smolnica (PL); HRUBY PIOTR, Zator (PL)
(73) N-ERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Trójczynnikowy wymiennik kondensacyjny do odzysku ciepła
i mokrego oczyszczania niskotemperaturowych spalin zwłaszcza
w kotłach energetycznych
(B1) (11) 234428
(41) 2019 02 25
(51) F28D 7/10 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
F28F 3/08 (2006.01)
(21) 422614 (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) Chłodnica
(B1) (11) 234448
(41) 2018 09 24
(51) F28F 1/00 (2006.01)
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F28F 17/00 (2006.01)
F28G 5/00 (2006.01)
F25B 47/00 (2006.01)
(21) 420957 (22)
2017 03 22
(72) OSEMLAK ZENON, Psary (PL)
(73) OSEMLAK ARTUR, Będzin (PL)
(54) Kanał wymiennika wykorzystującego ciepło przemiany fazowej
substancji w ciało stałe
(B1) (11) 234399
(41) 2019 07 01
(51) G01J 1/42 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)
G01T 7/00 (2006.01)
G02B 26/00 (2006.01)
(21) 423934 (22)
2017 12 18
(72) ŁASZCZ ADAM, Warszawa (PL); CZERWIŃSKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ do pomiaru natężenia i rozkładu przestrzennego promieniowania podczerwonego oraz jego szybkich zmian
z nanometrową rozdzielczością przestrzenną
(B1) (11) 234434
(41) 2019 10 21
(51) G01N 15/06 (2006.01)
G01N 21/53 (2006.01)
(21) 425210 (22)
2018 04 12
(72) FISIOR MARCIN, Świerklaniec (PL); SZADE ADAM, Katowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Pyłomierz optyczny laserowy
(B1) (11) 234435
(41) 2019 10 21
(51) G01N 15/06 (2006.01)
G01N 21/53 (2006.01)
(21) 425211 (22)
2018 04 12
(72) FISIOR MARCIN, Świerklaniec (PL); SZADE ADAM, Katowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Obudowa pyłomierza optycznego
(B1) (11) 234329
(41) 2019 01 14
(51) G01N 21/55 (2014.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(21) 422097 (22)
2017 07 03
(72) GORODKIEWICZ EWA, Białystok (PL); TOKARZEWICZ ANNA,
Białystok (PL); HERMANOWICZ ADAM, Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL);
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Biosensor do oznaczania stężenia enzymu katepsyny L
(B1) (11) 234346
(41) 2016 02 01
(51) G01N 21/79 (2006.01)
G01N 31/16 (2006.01)
(21) 408914 (22)
2014 07 18
(72) ZIÓŁKOWSKA DOROTA, Bydgoszcz (PL); SHYICHUK
OLEKSANDR, Bydgoszcz (PL); ŻYGOWSKA DOROTA, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób ilościowego oznaczania polimerów anionowych w roztworach wodnych
(B1) (11) 234334
(41) 2019 07 15
(51) G01N 27/20 (2006.01)
(21) 424167 (22)
2018 01 03
(72) KOWALCZYK KAMIL, Sokołów Podlaski (PL); NIEDBAŁA
PATRYK, Zielonka (PL); KURNYTA ARTUR, Gdynia (PL);
DZIENDZIKOWSKI MICHAŁ, Siedlce (PL); DRAGAN KRZYSZTOF,
Warszawa (PL)
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(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Analogowy układ do detekcji i monitorowania rozwoju uszkodzeń elementów struktury, zwłaszcza statku powietrznego
(B1) (11) 234388
(41) 2018 11 05
(51) G01N 27/26 (2006.01)
G01N 27/416 (2006.01)
H01M 8/00 (2016.01)
H01M 8/14 (2006.01)
(21) 421492 (22)
2017 05 04
(72) CHRZEŚCIJAŃSKA EWA, Łódź (PL); KUŚMIEREK ELŻBIETA,
Łódź (PL); WOLF WOJCIECH, Łódź (PL); MILEWSKI JAROSŁAW,
Podkowa Leśna (PL); PLEWA-MARCZEWSKA ANNA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); POLITECHNIKA
WARSZAWSKA, Warszawa (PL); SKA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Stanowisko do pomiarów elektrochemicznych w środowisku
stopionych soli w warunkach wysokotemperaturowych
(B1) (11) 234381
(41) 2017 01 02
(51) G01N 33/22 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)
G01N 7/10 (2006.01)
(21) 416777 (22)
2016 04 07
(72) KRAUSE EUGENIUSZ, Pszczyna (PL); FILIPCZAK GABRIEL,
Opole (PL); WAŁOWSKI GRZEGORZ, Opole (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób oznaczania współczynnika gazoprzepuszczalności
karbonizatu
(B1) (11) 234382
(41) 2017 01 16
(51) G01N 33/22 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)
G01N 7/10 (2006.01)
(21) 416778 (22)
2016 04 07
(72) KRAUSE EUGENIUSZ, Pszczyna (PL); FILIPCZAK GABRIEL,
Opole (PL); WAŁOWSKI GRZEGORZ, Opole (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób oznaczania współczynnika gazoprzepuszczalności
koksu
(B1) (11) 234407
(41) 2015 11 09
(51) G02B 5/00 (2006.01)
G02B 5/20 (2006.01)
G02F 1/00 (2006.01)
(21) 408059 (22)
2014 04 29
(72) WASILEWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); CHRAPKIEWICZ
RADOSŁAW, Kęty (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Przestrajalny, wąskopasmowy filtr optyczny do filtrowania wiązek laserowych i sposób filtrowania wiązek laserowych
(B1) (11) 234439
(41) 2019 09 23
(51) G02F 1/35 (2006.01)
G02F 1/13 (2006.01)
G02B 27/56 (2006.01)
H04J 14/02 (2006.01)
G02B 6/26 (2006.01)
(21) 424835 (22)
2018 03 09
(72) LAUDYN URSZULA, Warszawa (PL); KWAŚNY MICHAŁ,
Warszawa (PL); KLUS BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL); OSTROMĘCKA
IGA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób całkowicie optycznego przełączania sygnału optycznego w homogenicznej komórce ciekłokrystalicznej o zmiennej
orientacji molekuł wypełnionej nematycznym ciekłym kryształem
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(B1) (11) 234429
(41) 2019 05 06
(51) G03B 21/56 (2006.01)
G03B 21/60 (2014.01)
(21) 423246 (22)
2017 10 24
(72) LIBERADZKI ARKADIUSZ, Warszawa (PL); LIBERADZKI RAFAŁ,
Warszawa (PL)
(73) LIBERADZKI ARKADIUSZ, Warszawa (PL); LIBERADZKI RAFAŁ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wyświetlania obrazu przez mini projektor na specjalnym ekranie
(B1) (11) 234436
(41) 2019 11 04
(51) G06F 21/72 (2013.01)
(21) 425306 (22)
2018 04 23
(72) JABŁOŃSKI JANUSZ, Zielona Góra (PL); WENDROWSKI
WITOLD, Drzonków (PL)
(73) ADIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra (PL)
(54) Szyfrator i deszyfrator dla systemu kryptograficznego RSA odporny na wstrzykiwanie błędów
(B1) (11) 234377
(41) 2015 03 30
(51) G06Q 20/12 (2012.01)
G06Q 20/40 (2012.01)
(21) 405356 (22)
2013 09 16
(72) BŁAŻEWICZ MAREK, Gdynia (PL)
(73) SPORTDATA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo (PL)
(54) Sposób płatności elektronicznej
(B1) (11) 234385
(41) 2019 03 11
(51) G21F 3/00 (2006.01)
G21F 1/12 (2006.01)
A61N 1/16 (2006.01)
H05K 9/00 (2006.01)
(21) 422639 (22)
2017 08 25
(72) FORNALSKI KRZYSZTOF WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) FORNALSKI KRZYSZTOF WOJCIECH, Warszawa (PL)
(54) Aktywna osłona przeciwradiacyjna
(B1) (11) 234348
(41) 2015 09 14
(51) H01B 13/00 (2006.01)
H01B 12/00 (2006.01)
H01B 12/10 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
H01L 39/24 (2006.01)
(21) 410151 (22)
2014 11 14
(72) GŁUCHOWSKI WOJCIECH, Gliwice (PL); RDZAWSKI ZBIGNIEW,
Gliwice (PL); SOBOTA JOANNA, Sosnowiec (PL); STOBRAWA
JERZY, Gliwice (PL); MARSZOWSKI KRZYSZTOF, Gliwice (PL);
ANDRZEJEWSKI BARTŁOMIEJ, Poznań (PL); KEMPIŃSKI WOJCIECH,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytów multi-włóknistych
(B1) (11) 234345
(41) 2019 08 26
(51) H01F 29/02 (2006.01)
H02P 13/06 (2006.01)
(21) 426308 (22)
2018 07 11
(72) STRZELECKI RYSZARD, Gdynia (PL); WALISZEWSKI
KRZYSZTOF, Krośniewice (PL); MATELSKI WOJCIECH, Kwidzyn (PL);
ADAMOWICZ MAREK, Gdynia (PL)
(73) STRZELECKI RYSZARD PGEE, Gdynia (PL)
(54) Transformator rozdzielczy o wielostrefowej regulacji napięcia
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(B1) (11) 234341
(41) 2019 09 23
(51) H01H 19/14 (2006.01)
(21) 424819 (22)
2018 03 09
(72) ZARZECZNY MICHAŁ, Szczecin (PL); PARCZEWSKI STANISŁAW,
Szczecin (PL)
(73) AUTOCOMP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Pokrętło
(B1) (11) 234333
(41) 2019 05 20
(51) H01H 33/664 (2006.01)
(21) 423493 (22)
2017 11 17
(72) KRASUSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); BŁAŻEJCZYK TOMASZ,
Garwolin (PL); SIBILSKI HENRYK, Warszawa (PL); HEJDUK ARTUR,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI,
Warszawa (PL)
(54) Styk komory próżniowej z polem radialnym do wyłącznika
elektrycznego
(B1) (11) 234445
(41) 2018 05 07
(51) H01L 35/00 (2006.01)
H01L 35/32 (2006.01)
H01L 35/02 (2006.01)
H01L 21/50 (2006.01)
H01L 27/142 (2014.01)
(21) 419347 (22)
2016 11 03
(72) SIEMIEŃCZUK TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Cienka powłoka termoelektryczna
(B1) (11) 234427
(41) 2019 02 11
(51) H01M 8/2432 (2016.01)
H01M 8/2475 (2016.01)
(21) 422412 (22)
2017 07 31
(72) BRUS GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Stos wysokotemperaturowy ogniw paliwowych
(B1) (11) 234368
(41) 2019 09 09
(51) H02G 7/08 (2006.01)
F16G 11/00 (2006.01)
(21) 424761 (22)
2018 03 05
(72) NACHYŁA DARIUSZ, Bielawa (PL)
(73) NACHYŁA DARIUSZ, Bielawa (PL)
(54) Urządzenie do pionowania urządzeń pomiarowych na napowietrznych obiektach liniowych zwłaszcza na liniach elektroenergetycznych
(B1) (11) 234358
(41) 2018 08 27
(51) H02K 3/28 (2006.01)
(21) 423923 (22)
2017 12 18
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); GAWRON STANISŁAW,
Tychy (PL); BERNATT JAKUB, Tychy (PL); ROSSA ROBERT, Katowice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Prądnica wzbudzana magnesami trwałymi
(B1) (11) 234412
(41) 2018 09 10
(51) H02K 44/02 (2006.01)
F04B 37/00 (2006.01)
H02K 44/10 (2006.01)
(21) 420699 (22)
2017 03 01
(72) PODLIŃSKI JANUSZ, Gdańsk (PL); DANOWSKA MAGDALENA,
Gdańsk (PL); IZDEBSKI TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Układ elektrod w pompie elektrohydrodynamicznej i sposób
jego działania

Nr 2/2020

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

A01G 3/08 (2006.01)
A01G 23/00 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
A01K 11/00 (2006.01)
A01M 29/12 (2011.01)
A01N 25/08 (2006.01)
A01N 63/02 (2006.01)
A01P 17/00 (2006.01)
A23C 9/152 (2006.01)
A23F 3/06 (2006.01)
A23F 3/12 (2006.01)
A23G 3/36 (2006.01)
A23G 3/48 (2006.01)
A23G 3/40 (2006.01)
A23G 3/42 (2006.01)
A23G 3/44 (2006.01)
A23J 1/14 (2006.01)
A23J 3/16 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 2/00 (2006.01)
A45B 1/00 (2006.01)
A47C 7/16 (2006.01)
A47G 29/14 (2006.01)
A47G 29/12 (2006.01)
A47L 13/40 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/02 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61F 2/38 (2006.01)
A61F 2/32 (2006.01)
A61G 1/00 (2006.01)
A61G 3/06 (2006.01)
A61G 7/00 (2006.01)
A61H 3/02 (2006.01)
A61H 33/04 (2006.01)
A61H 33/14 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61K 35/08 (2015.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
A61K 31/4178 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 31/546 (2006.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61K 31/136 (2006.01)
A61K 36/71 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
A61K 33/34 (2006.01)
A61K 33/38 (2006.01)
A61K 31/4188 (2006.01)
A61K 31/439 (2006.01)
A61K 31/424 (2006.01)

234303
234303*
234432
234432*
234415
234415*
234415*
234415*
234411*
234365
234365*
234476
234476*
234476*
234476*
234476*
234478
234478*
234411
234479*
234402*
234397
234367
234367*
234342*
234432*
234337
234332
234332*
234438
234390
234390*
234390*
234402
234306
234410
234420*
234306*
234395
234395*
234395*
234378
234378*
234378*
234304
234305
234305*
234470*
234471*
234472*
234473*
234349*
234349*
234468*
234468*
234468*

Symbol
MKP
1

A61L 31/10 (2006.01)
A61L 27/34 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A61N 2/02 (2006.01)
A61N 5/06 (2006.01)
A61N 1/16 (2006.01)
A61P 39/00 (2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A62C 3/02 (2006.01)
A62C 5/00 (2006.01)
A63B 5/02 (2006.01)
A63B 71/06 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/14 (2006.01)
B01D 11/04 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
B01D 24/06 (2006.01)
B01D 45/18 (2006.01)
B01D 45/08 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
B01J 2/30 (2006.01)
B01J 31/28 (2006.01)
B02C 7/00 (2006.01)
B02C 19/00 (2006.01)
B03C 3/017 (2006.01)
B04C 9/00 (2006.01)
B06B 3/00 (2006.01)
B06B 1/06 (2006.01)
B08B 6/00 (2006.01)
B08B 7/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21B 13/04 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)

Nr
patentu
2

234421
234421*
234312*
234410*
234410*
234385*
234306*
234378*
234304*
234349*
234468*
234318*
234318*
234443
234443*
234366
234420
234305*
234408
234392
234393
234393*
234354*
234406
234426
234426*
234357
234357*
234357*
234331*
234386*
234455*
234456*
234457*
234458*
234459*
234461*
234460*
234462*
234463*
234464*
234469*
234365*
234365*
234313
234313*
234331
234331*
234342
234342*
234361*
234362*
234370*
234301
234301*
234301*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

1

2

1

2

B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21B 15/00 (2006.01)
B21D 11/10 (2006.01)
B21D 7/08 (2006.01)
B21D 7/12 (2006.01)
B21D 7/14 (2006.01)
B21D 3/02 (2006.01)
B21D 19/00 (2006.01)
B21D 47/04 (2006.01)
B21D 31/06 (2006.01)
B21H 7/10 (2006.01)
B22F 9/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B22F 9/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B22F 9/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B22F 9/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B23K 9/02 (2006.01)
B23K 11/10 (2006.01)
B23K 11/24 (2006.01)
B23K 11/25 (2006.01)
B23K 31/02 (2006.01)
B23K 101/04 (2006.01)
B23P 17/00 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B24C 1/10 (2006.01)
B27B 17/02 (2006.01)
B27D 1/00 (2006.01)
B27M 3/14 (2006.01)
B27N 3/16 (2006.01)
B28C 5/16 (2006.01)
B28C 5/16 (2006.01)
B29C 65/08 (2006.01)
B29C 57/04 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 49/06 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B29C 49/22 (2006.01)
B29C 47/04 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
B29C 47/26 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
B30B 9/02 (2006.01)
B30B 9/06 (2006.01)
B31B 1/86 (2006.01)
B32B 21/14 (2006.01)
B32B 37/02 (2006.01)
B60K 6/50 (2007.10)
B60K 17/16 (2006.01)
B60K 17/04 (2006.01)
B60K 15/04 (2006.01)
B60N 2/12 (2006.01)
B60P 1/54 (2006.01)
B60P 1/42 (2006.01)
B60Q 1/24 (2006.01)
B60S 5/02 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B62D 57/032 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B65B 1/06 (2006.01)
B65D 5/475 (2006.01)
B65D 6/18 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)

234302
234302*
234302*
234406*
234453
234453*
234453*
234453*
234343
234437
234360*
234422*
234470
234470*
234471*
234471*
234472*
234472*
234473*
234473*
234437*
234475
234475*
234475*
234452
234452*
234406*
234360
234360*
234303*
234446*
234370*
234446*
234406*
234426*
234331*
234343*
234398
234387
234387*
234387*
234387*
234387*
234387*
234414*
234414
234479
234479*
234322*
234446
234316*
234401
234401*
234401*
234380*
234451
234441
234330*
234347
234380
234441*
234320
234480
234433
234322
234450
234450*

B65D 25/04 (2006.01)
B65D 19/12 (2006.01)
B65D 6/26 (2006.01)
B65D 65/42 (2006.01)
B65D 81/36 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 51/24 (2006.01)
B65D 85/10 (2006.01)
B65D 81/20 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)
B65G 65/30 (2006.01)
B65G 33/32 (2006.01)
B65G 41/00 (2006.01)
B65G 65/22 (2006.01)
B65G 15/32 (2006.01)
B66C 23/38 (2006.01)
B66D 5/02 (2006.01)
B66D 5/04 (2006.01)
B66D 1/06 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
C01B 25/32 (2006.01)
C01B 32/90 (2017.01)
C01B 32/318 (2017.01)
C01B 31/36 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C01G 3/00 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C01G 53/00 (2006.01)
C01G 39/00 (2006.01)
C01G 49/00 (2006.01)
C02F 1/58 (2006.01)
C02F 1/30 (2006.01)
C02F 101/34 (2006.01)
C02F 11/14 (2006.01)
C04B 35/56 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 35/047 (2006.01)
C04B 35/36 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/76 (2006.01)
C04B 28/06 (2006.01)
C05B 17/00 (2006.01)
C05B 19/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05D 3/02 (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 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)

234450*
234477
234477*
234316
234369
234369*
234369*
234442
234442*
234403*
234433*
234330
234330*
234330*
234363*
234441*
234340
234340*
234340*
234470*
234471
234472
234473
234373*
234312
234409
234386
234396*
234470*
234471*
234472*
234473*
234349
234349*
234351
234351*
234354*
234357*
234391
234391*
234371*
234409*
234361
234362
234440
234440*
234440*
234440*
234440*
234417
234417*
234375
234375*
234455
234455*
234456
234457
234458
234459
234461*
234460*
234462*
234463*
234464*
234455*
234456*
234457*

C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 11/02 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C07C 1/213 (2006.01)
C07C 5/22 (2006.01)
C07C 6/04 (2006.01)
C07D 263/14 (2006.01)
C07D 471/08 (2006.01)
C07D 487/08 (2006.01)
C07D 498/08 (2006.01)
C07D 207/04 (2006.01)
C07D 211/06 (2006.01)
C07D 211/68 (2006.01)
C07D 313/04 (2006.01)
C07D 319/06 (2006.01)
C07D 321/12 (2006.01)
C07D 239/22 (2006.01)
C07D 207/48 (2006.01)
C07D 307/06 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
C07K 16/34 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08K 5/13 (2006.01)
C08K 5/5415 (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08K 5/14 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
C08K 5/21 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08K 3/32 (2006.01)
C08K 5/098 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/08 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 31/08 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 23/28 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/08 (2006.01)
C08L 3/02 (2006.01)
C08L 67/02 (2006.01)

234458*
234459*
234461
234430
234430*
234460*
234462*
234463*
234464*
234417*
234375*
234461*
234460
234462
234463
234464
234469*
234469*
234469*
234355
234468
234468*
234468*
234468*
234468*
234468*
234469*
234469*
234469*
234469*
234469*
234469*
234469
234354
234376
234414*
234419
234419*
234416
234413
234327*
234327*
234414*
234316*
234316*
234316*
234419*
234419*
234416*
234413*
234327*
234327*
234363*
234431*
234431*
234431*
234431*
234414*
234414*
234316*
234316*
234419*
234416*
234413*
234413*
234327
234327*

C08L 7/00 (2006.01)
C08L 9/06 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C09J 11/02 (2006.01)
C09K 5/14 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 8/02 (2006.01)
C09K 8/12 (2006.01)
C09K 17/12 (2006.01)
C10B 47/18 (2006.01)
C10B 47/44 (2006.01)
C10B 53/02 (2006.01)
C10L 5/00 (2006.01)
C10L 5/40 (2006.01)
C10L 3/08 (2006.01)
C10M 169/00 (2006.01)
C11B 3/08 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
C12M 1/40 (2006.01)
C12N 11/00 (2006.01)
C12N 11/08 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)
C12P 7/42 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12R 1/38 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C22C 13/00 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
C22C 30/00 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
C23C 18/14 (2006.01)
C23C 4/02 (2006.01)
C23C 22/60 (2006.01)
C25D 11/02 (2006.01)
C25D 11/34 (2006.01)
C30B 23/00 (2006.01)
C30B 25/00 (2006.01)
D06M 11/42 (2006.01)
D06M 11/46 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
E01C 7/30 (2006.01)
E01C 7/32 (2006.01)
E01C 7/00 (2006.01)
E01C 19/02 (2006.01)
E01C 19/05 (2006.01)
E01C 19/08 (2006.01)
E01C 19/12 (2006.01)
E01C 19/10 (2006.01)
E01C 23/12 (2006.01)
E02D 27/01 (2006.01)
E02D 27/44 (2006.01)
E02F 5/02 (2006.01)
E02F 5/14 (2006.01)
E02F 9/26 (2006.01)
E03B 7/14 (2006.01)
E03F 5/14 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
E04B 1/348 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/41 (2006.01)
E04B 2/30 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)

234363
234363*
234431
234431*
234447
234440*
234375*
234324
234324*
234371
234449
234449*
234449*
234449*
234449*
234467
234315
234352
234314
234314*
234373
234373*
234370
234370*
234344
234373*
234370*
234370*
234344*
234418
234418*
234384
234384*
234389
234389*
234356*
234356
234356*
234396
234396*
234317
234317*
234317*
234317*
234307
234307*
234307*
234307*
234307*
234307*
234307*
234403
234323
234372
234325
234323*
234323*
234319*
234326
234444
234308
234308*
234308*
234308*
234310
234310*
234404

22

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 2/2020

1

2

1

2

1

2

1

2

E04B 1/38 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 13/24 (2006.01)
E04H 9/10 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
E04H 17/06 (2006.01)
E05D 3/10 (2006.01)
E05D 5/02 (2006.01)
E05D 11/00 (2006.01)
E05F 1/10 (2006.01)
E05F 1/12 (2006.01)
E06B 11/04 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E21B 19/08 (2006.01)
E21B 49/00 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
E21C 35/19 (2006.01)
E21C 35/24 (2006.01)
E21C 35/00 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
E21D 23/04 (2006.01)
E21D 23/06 (2006.01)
E21F 5/04 (2006.01)
E21F 5/06 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F01K 9/00 (2006.01)
F01K 17/02 (2006.01)
F01N 3/02 (2006.01)
F01N 13/00 (2010.01)
F01P 7/14 (2006.01)
F01P 3/20 (2006.01)
F04B 37/00 (2006.01)
F04D 19/00 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
F04D 29/30 (2006.01)
F04D 29/38 (2006.01)
F04D 29/38 (2006.01)
F04D 29/36 (2006.01)
F04D 29/30 (2006.01)
F15C 1/16 (2006.01)
F15D 1/00 (2006.01)
F16C 11/04 (2006.01)
F16D 55/28 (2006.01)
F16D 63/00 (2006.01)
F16F 15/00 (2006.01)
F16G 11/00 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
F16L 41/08 (2006.01)
F16L 55/10 (2006.01)
F16L 55/18 (2006.01)
F16L 55/24 (2006.01)
F16L 55/00 (2006.01)
F16L 53/32 (2018.01)
F16L 53/30 (2018.01)
F22B 3/04 (2006.01)
F22D 1/02 (2006.01)
F22D 1/12 (2006.01)
F22D 1/02 (2006.01)
F23B 80/04 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)

234374*
234437*
234372*
234404*
234404*
234404*
234310*
234325*
234353
234353*
234353*
234336
234359
234359*
234335
234335*
234336*
234374
234374*
234350*
234321*
234422
234422*
234319
234405*
234350
234474
234474*
234318
234318*
234321
234423*
234423*
234328
234328*
234405
234405*
234412*
234338
234338*
234338*
234338*
234339
234339*
234339*
234454
234454*
234474*
234383
234383*
234325*
234368*
234343*
234343*
234326*
234326*
234326*
234326*
234326*
234326*
234423
234394
234394*
234424*
234400*
234424
234424*

F23J 15/06 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23M 9/06 (2006.01)
F23M 5/00 (2006.01)
F24D 11/00 (2006.01)
F24D 12/00 (2006.01)
F24D 11/00 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
F24D 9/00 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
F24H 1/38 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/14 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 1/40 (2006.01)
F24H 3/06 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F25B 47/00 (2006.01)
F28C 3/06 (2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
F28D 7/16 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
F28F 3/08 (2006.01)
F28F 1/00 (2006.01)
F28F 17/00 (2006.01)
F28G 5/00 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01B 11/255 (2006.01)
G01B 11/245 (2006.01)
G01C 5/00 (2006.01)
G01J 1/42 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
G01N 33/536 (2006.01)
G01N 33/555 (2006.01)
G01N 33/80 (2006.01)
G01N 21/65 (2006.01)
G01N 21/954 (2006.01)
G01N 15/06 (2006.01)
G01N 21/53 (2006.01)
G01N 15/06 (2006.01)
G01N 21/53 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 21/79 (2006.01)
G01N 31/16 (2006.01)
G01N 27/20 (2006.01)
G01N 27/26 (2006.01)
G01N 27/416 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)
G01N 7/10 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)
G01N 7/10 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01T 7/00 (2006.01)
G02B 26/00 (2006.01)
G02B 5/00 (2006.01)
G02B 5/20 (2006.01)
G02B 27/56 (2006.01)

234425*
234425*
234466*
234400
234309*
234465
234465*
234379
234379*
234379*
234364
234400*
234364*
234364*
234466
234466*
234309
234311
234311*
234448*
234425
234465*
234425*
234428
234425*
234428*
234428*
234448
234448*
234448*
234325*
234453*
234453*
234453*
234443*
234399
234399*
234376*
234376*
234376*
234376*
234373*
234321*
234434
234434*
234435
234435*
234329
234329*
234329*
234346
234346*
234334
234388
234388*
234381
234381*
234381*
234382
234382*
234382*
234319*
234399*
234399*
234407
234407*
234439*

G02B 6/26 (2006.01)
G02F 1/00 (2006.01)
G02F 1/35 (2006.01)
G02F 1/13 (2006.01)
G03B 21/56 (2006.01)
G03B 21/60 (2014.01)
G06F 21/72 (2013.01)
G06Q 20/12 (2012.01)
G06Q 20/40 (2012.01)
G07F 17/12 (2006.01)
G21F 3/00 (2006.01)
G21F 1/12 (2006.01)
H01B 13/00 (2006.01)
H01B 12/00 (2006.01)
H01B 12/10 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
H01F 29/02 (2006.01)
H01H 19/14 (2006.01)
H01H 33/664 (2006.01)

234439*
234407*
234439
234439*
234429
234429*
234436
234377
234377*
234367*
234385
234385*
234348
234348*
234348*
234348*
234345
234341
234333

H01L 21/20 (2006.01)
H01L 39/24 (2006.01)
H01L 35/00 (2006.01)
H01L 35/32 (2006.01)
H01L 35/02 (2006.01)
H01L 21/50 (2006.01)
H01L 27/142 (2014.01)
H01M 8/00 (2016.01)
H01M 8/14 (2006.01)
H01M 8/2432 (2016.01)
H01M 8/2475 (2016.01)
H02G 7/08 (2006.01)
H02K 3/28 (2006.01)
H02K 44/02 (2006.01)
H02K 44/10 (2006.01)
H02P 13/06 (2006.01)
H04J 14/02 (2006.01)
H05B 3/00 (2006.01)
H05K 9/00 (2006.01)

234396*
234348*
234445
234445*
234445*
234445*
234445*
234388*
234388*
234427
234427*
234368
234358
234412
234412*
234345*
234439*
234311*
234385*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr Symbol
patentu

MKP

Nr Symbol
patentu

MKP

1

2

1

2

234301
234302
234303
234304
234305
234306
234307
234308
234309
234310
234311
234312
234313
234314
234315
234316
234317
234318
234319
234320
234321
234322
234323
234324
234325
234326
234327
234328
234329
234330
234331
234332
234333
234334
234335
234336
234337
234338
234339

B21B 13/04 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
A01G 3/08 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61K 31/136 (2006.01)
A61H 33/04 (2006.01)
E01C 7/30 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
F24H 1/40 (2006.01)
E04B 1/41 (2006.01)
F24H 3/06 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
B03C 3/017 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
C10M 169/00 (2006.01)
B65D 65/42 (2006.01)
D06M 11/42 (2006.01)
E21F 5/04 (2006.01)
E21C 35/24 (2006.01)
B62D 57/032 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
B65D 5/475 (2006.01)
E01C 23/12 (2006.01)
C09K 8/02 (2006.01)
E02D 27/44 (2006.01)
E03B 7/14 (2006.01)
C08L 3/02 (2006.01)
F01N 3/02 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
B65G 33/32 (2006.01)
B06B 3/00 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
H01H 33/664 (2006.01)
G01N 27/20 (2006.01)
E05F 1/10 (2006.01)
E05D 3/10 (2006.01)
A61B 5/02 (2006.01)
F04D 19/00 (2006.01)
F04D 29/38 (2006.01)

234340
234341
234342
234343
234344
234345
234346
234347
234348
234349
234350
234351
234352
234353
234354
234355
234356
234357
234358
234359
234360
234361
234362
234363
234364
234365
234366
234367
234368
234369
234370
234371
234372
234373
234374
234375
234376
234377
234378

B66D 5/02 (2006.01)
H01H 19/14 (2006.01)
B08B 6/00 (2006.01)
B21D 19/00 (2006.01)
C12P 7/42 (2006.01)
H01F 29/02 (2006.01)
G01N 21/79 (2006.01)
B60Q 1/24 (2006.01)
H01B 13/00 (2006.01)
C01G 3/00 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
C01G 53/00 (2006.01)
C11B 3/08 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
C07D 263/14 (2006.01)
C25D 11/02 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
H02K 3/28 (2006.01)
E05D 5/02 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C08L 7/00 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
A23F 3/06 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A47G 29/14 (2006.01)
H02G 7/08 (2006.01)
B65D 81/36 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C09K 17/12 (2006.01)
E02D 27/01 (2006.01)
C12N 11/00 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C07K 16/34 (2006.01)
G06Q 20/12 (2012.01)
A61K 9/107 (2006.01)

Nr 2/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1

2

1

2

234379
234380
234381
234382
234383
234384
234385
234386
234387
234388
234389
234390
234391
234392
234393
234394
234395
234396
234397
234398
234399
234400
234401
234402
234403
234404
234405
234406
234407
234408
234409
234410
234411
234412
234413
234414
234415
234416
234417
234418
234419
234420
234421
234422
234423
234424
234425
234426
234427
234428
234429

F24D 11/00 (2006.01)
B60S 5/02 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
F16D 55/28 (2006.01)
C22C 30/00 (2006.01)
G21F 3/00 (2006.01)
C01B 32/318 (2017.01)
B29C 49/06 (2006.01)
G01N 27/26 (2006.01)
C23C 18/14 (2006.01)
A61G 1/00 (2006.01)
C02F 1/30 (2006.01)
B01D 24/06 (2006.01)
B01D 45/18 (2006.01)
F22D 1/02 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
C30B 23/00 (2006.01)
A47C 7/16 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
G01J 1/42 (2006.01)
F23M 9/06 (2006.01)
B60K 6/50 (2007.10)
A61H 3/02 (2006.01)
E01C 19/10 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
F01P 7/14 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
G02B 5/00 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
C01B 32/90 (2017.01)
A61H 33/14 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
H02K 44/02 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
A01M 29/12 (2011.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C05B 17/00 (2006.01)
C22C 13/00 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
A63B 23/14 (2006.01)
A61L 31/10 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
F22B 3/04 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F28C 3/06 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
H01M 8/2432 (2016.01)
F28D 7/10 (2006.01)
G03B 21/56 (2006.01)

234430
234431
234432
234433
234434
234435
234436
234437
234438
234439
234440
234441
234442
234443
234444
234445
234446
234447
234448
234449
234450
234451
234452
234453
234454
234455
234456
234457
234458
234459
234460
234461
234462
234463
234464
234465
234466
234467
234468
234469
234470
234471
234472
234473
234474
234475
234476
234477
234478
234479
234480

C05F 11/02 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
B65B 1/06 (2006.01)
G01N 15/06 (2006.01)
G01N 15/06 (2006.01)
G06F 21/72 (2013.01)
B21D 47/04 (2006.01)
A61F 2/32 (2006.01)
G02F 1/35 (2006.01)
C04B 35/047 (2006.01)
B60P 1/54 (2006.01)
B65D 85/10 (2006.01)
A63B 5/02 (2006.01)
E03F 5/14 (2006.01)
H01L 35/00 (2006.01)
B32B 21/14 (2006.01)
C09J 11/02 (2006.01)
F28F 1/00 (2006.01)
C10B 47/18 (2006.01)
B65D 6/18 (2006.01)
B60N 2/12 (2006.01)
B23K 31/02 (2006.01)
B21D 7/08 (2006.01)
F15C 1/16 (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)
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)
F24D 11/00 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
C10L 3/08 (2006.01)
C07D 471/08 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
B22F 9/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
E21D 23/04 (2006.01)
B23K 11/10 (2006.01)
A23G 3/36 (2006.01)
B65D 19/12 (2006.01)
A23J 1/14 (2006.01)
B30B 9/02 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)

(A1) (21) 401871
(A1) (21) 403315
(A1) (21) 403389
(A1) (21) 404318
(A1) (21) 408305
(A1) (21) 408306
(A1) (21) 408307
(A1) (21) 408416
(A1) (21) 409131
(A1) (21) 409679
(A1) (21) 410087
(A1) (21) 410088
(A1) (21) 410093
(A1) (21) 412217
(A1) (21) 412459
(A1) (21) 413086
u)
(A1) (21) 414078
(A1) (21) 414225
(A1) (21) 414265
(A1) (21) 414266
(A1) (21) 414461
(A1) (21) 414622
(A1) (21) 415225
(A1) (21) 415785
u)
(A1) (21) 415979
(A1) (21) 416203
(A1) (21) 416390
u)
(A1) (21) 416499
(A1) (21) 416890
(A1) (21) 417705
(A1) (21) 418237
(A1) (21) 418414

23
12/2014
20/2014
21/2014
26/2014
25/2015
25/2015
25/2015
25/2015
04/2016
08/2016
10/2016
10/2016
10/2016
17/2016
25/2016
02/2017
07/2017
08/2017
08/2017
08/2017
09/2017
10/2017
13/2017
15/2017
17/2017
18/2017
19/2017
20/2017
22/2017
01/2018
04/2018
05/2018

(A1) (21) 418453
(A1) (21) 418843
(A1) (21) 418852
(A1) (21) 419080
(A1) (21) 419274
u)
(A1) (21) 419392
u)
(A1) (21) 419581
(A1) (21) 420337
(A1) (21) 420724
(A1) (21) 420819
(A1) (21) 420820
(A1) (21) 420821
(A1) (21) 420934
(A1) (21) 421007
(A1) (21) 421274
(A1) (21) 421699
(A1) (21) 422087
(A1) (21) 422126
(A1) (21) 422204
(A1) (21) 422312
(A1) (21) 422494
(A1) (21) 422510
u)
(A1) (21) 422532
(A1) (21) 422647
(A1) (21) 422702
(A1) (21) 422731
(A1) (21) 422744
(A1) (21) 423165
(A1) (21) 423413
u)
(A1) (21) 423758
(A1) (21) 424400
u)
(A1) (21) 425257

05/2018
07/2018
07/2018
09/2018
10/2018
13/2017
12/2018
16/2018
21/2018
20/2018
20/2018
20/2018
20/2018
21/2018
22/2018
25/2018
02/2019
02/2019
02/2019
03/2019
04/2019
04/2019
05/2019
06/2019
06/2019
06/2019
06/2019
09/2019
11/2019
13/2019
17/2018
15/2019

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 401272
(A1) (21) 402325
(A1) (21) 403724
(A1) (21) 413114
(A1) (21) 413855
(A1) (21) 415299
u)
(A1) (21) 417261
u)
(A1) (21) 417388

09/2014
14/2014
23/2014
02/2017
05/2017
13/2017
24/2017
25/2017

(A1) (21) 418125
(A1) (21) 418280
(A1) (21) 420565
(A1) (21) 420566
(A1) (21) 420567
(A1) (21) 421529
(A1) (21) 422628

04/2018
04/2018
18/2018
18/2018
18/2018
22/2017
05/2019

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

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) 377017(62) 343064
16/2001
(A1) (21) 387820
22/2010
(A1) (21) 391094
23/2011
(A1) (21) 394294
20/2012

(A1) (21) 394921
(A1) (21) 396410
(A1) (21) 398713
(A1) (21) 399135
(A1) (21) 401491

24/2012
07/2013
21/2013
23/2013
10/2014

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) 402028 13/2014
(A1) (21) 403742 23/2014
(A1) (21) 405687 09/2015

(A1) (21) 405831 10/2015
(A1) (21) 407870 21/2015
(A1) (21) 409460 06/2016
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(A1) (21) 412780
(A1) (21) 413656
(A1) (21) 414474
(A1) (21) 416247
(A1) (21) 416476
(A1) (21) 417237
(A1) (21) 418029
(A1) (21) 418840
(A1) (21) 419004

01/2017
05/2017
09/2017
18/2017
20/2017
25/2016
03/2018
04/2017
01/2018

(A1) (21) 419006
(A1) (21) 419257
(A1) (21) 420378
(A1) (21) 420572
(A1) (21) 420630
(A1) (21) 421076
(A1) (21) 421829
(A1) (21) 422665

01/2018
10/2018
22/2017
18/2018
18/2018
21/2018
26/2018
06/2019

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 191858
(B1) (11) 191977
(B1) (11) 194628
(B1) (11) 194871
(B1) (11) 196406
(B1) (11) 196745
(B1) (11) 196993
(B1) (11) 197041
(B1) (11) 197626
(B1) (11) 200573
(B1) (11) 201061
(B1) (11) 201510
(B1) (11) 201511
(B1) (11) 201632
(B1) (11) 201906
(B1) (11) 202275
(B1) (11) 202394
(B1) (11) 202615
(B1) (11) 203465
(B1) (11) 203861
(B1) (11) 204937
(B1) (11) 204938
(B1) (11) 205036
(B1) (11) 205473
(B1) (11) 205513
(B1) (11) 205606
(B1) (11) 205627
(B1) (11) 206477
(B1) (11) 206955
(B1) (11) 206991
(B1) (11) 208027
(B1) (11) 209111
(B1) (11) 225013

2019 01 11
2019 01 19
2019 01 28
2019 01 24
2019 01 25
2019 01 12
2019 01 11
2019 01 31
2019 01 31
2019 01 10
2019 01 23
2019 01 18
2019 01 18
2019 01 31
2019 01 10
2019 01 17
2019 01 08
2019 01 21
2019 01 15
2019 01 14
2019 01 22
2019 01 22
2019 01 17
2019 01 22
2019 01 23
2019 01 16
2019 01 23
2019 01 18
2019 01 23
2019 01 15
2019 01 26
2019 01 11
2019 01 31

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

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) 232985
08/2019
2020 01 08
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 9.05.2019 r. o udzieleniu
patentu.
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 210656 A. Wykreślono: KORONA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wieluń, Polska 730031975 Wpisano: KORONA CANDLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń, Polska 381361398
(11) 215437 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 215482 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 215812 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁADY CHEMICZNE
NITRO-CHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091129384
Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁADY
CHEMICZNE NITRO-CHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091129384
(11) 216561 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 216771 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez Sądu Okręgowy w Krakowie
Wydział IX Gospodarczy z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. akt
IX GNC 1424/17 zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu
13 lutego 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Mielcu Łukasz Dziuban w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 277/18 dokonał zajęcia
patentu na przedmiotowy wynalazek na wniosek wierzyciela:
Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne „Łegprzem” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie”.
(11) 217334 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 217545 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 217665 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 217675 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI
SPECJALNEJ GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
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DZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 371111798 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO,
Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ
GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasło, Polska 371111798
(11) 217677 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI
SPECJALNEJ GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 371111798 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO,
Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ
GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasło, Polska 371111798
(11) 217678 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI
SPECJALNEJ GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 371111798 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO,
Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ
GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasło, Polska 371111798
(11) 220001 A. Wykreślono: IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360461140
Wpisano: FAL Services s.r.o., Horní Suchá, Czechy
(11) 220230 A. Wykreślono: KGHM CUPRUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE, Wrocław, Polska 930093846 Wpisano: KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Lubin, Polska 390021764
(11) 220312 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 221819 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 222543 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI
SPECJALNEJ GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 371111798 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO,
Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ
GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasło, Polska 371111798
(11) 222857 A. Wykreślono: PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, Polska 000035257
Wpisano: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, Polska
(11) 223625 A. Wykreślono: GASKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 070712789
Wpisano: TAKONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 071010960
(B1) 225013 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na podstawie
tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
XV Wydział Gospodarczy z dnia 20 stycznia 2016 r., sygn. akt XV
GNc 7953/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
15 listopada 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt Km 3594/18, dokonał zajęcia
przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi
Katarzynie Dankiewicz wspólnikowi spółki cywilnej AB SYSTEM
KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA CY-
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WILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela:
Krzysztofa Prończuka zamieszkałego w Warszawie”.
(11) 225013 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu
upominawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy z dnia 20 stycznia 2016 r., sygn.
akt XV GNc 7953/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 15 listopada 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 3594/18,
dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Bartoszowi Dankiewiczowi wspólnikowi spółki
cywilnej AB SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz wierzyciela: Krzysztofa Prończuka zamieszkałego
w Warszawie”.
(11) 225013 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu
upominawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn.
akt XV GNc 9053/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 3 kwietnia 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 4139/18, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej
dłużnikowi Katarzynie Dankiewicz wspólnikowi spółki cywilnej
AB SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ
SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz
wierzyciela: ADINSPIRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(11) 225013 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu
upominawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn.
akt XV GNc 9053/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 3 kwietnia 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 4139/18, dokonał
zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej dłużnikowi Bartoszowi Dankiewiczowi wspólnikowi spółki cywilnej
AB SYSTEM KATARZYNA DANKIEWICZ BARTOSZ DANKIEWICZ
SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w miejscowości Obory na rzecz
wierzyciela: ADINSPIRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(11) 225696 A. Wykreślono: INVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015732450
Wpisano: PET CAN TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 365669223
(11) 225697 A. Wykreślono: INVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015732450
Wpisano: PET CAN TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 365669223
(11) 225876 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 225877 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 225878 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
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(11) 225942 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków, Polska 000001270 Wpisano: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków, Polska 000001270; SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619
(11) 226175 A. Wykreślono: GT85 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 431153081
Wpisano: NOYEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 431153081
(11) 226377 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 226827 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) 227025 A. Wykreślono: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław, Polska 000001614; INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław, Polska 000001614; SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619
(11) 227376 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 227424 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 227522 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 227936 A. Wykreślono: MICHALCZEWSKI FILIP, Sopot,
Polska Wpisano: PLEXIFORM DISPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot,
Polska 221662589
(11) 228454 A. Wykreślono: FLYTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 240851769 Wpisano: FLYTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, Polska 240851769
(11) 228553 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 228554 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 228614 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 228919 A. Wykreślono: JOŃSKI JAN, Siedlce, Polska
Wpisano: JOŃSKI JAN, Mokobody, Polska 710003055
(11) 229029 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO W JÓZEFOWIE, Józefów, Polska 000591685; POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, Polska 000001608 Wpisano: SKARB PAŃSTWA
REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ,
Warszawa, Polska
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(11) 229723 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII
BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, Polska 000047504; WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka, Polska 010153990; PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO
MASKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Konieczki, Polska 150060052 Wpisano: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, Polska
(11) 229786 A. Wykreślono: ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980 Wpisano: ORPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 190330980
(11) 229831 A. Wykreślono: TULPLAST IRENEUSZ SOCHA
SPÓŁKA JAWNA, Paczkowo, Polska 300664890 Wpisano: TULPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paczkowo, Polska 300664890
(11) 229970 A. Wykreślono: ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980 Wpisano: ORPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 190330980
(11) 230182 A. Wykreślono: ADAMET WITOLD GAJDEK,
ADAM PĘCZAR SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180010071
Wpisano: METAL LAB WITOLD GAJDEK, ADAM PĘCZAR SPÓŁKA
JAWNA, Rzeszów, Polska 180010071
(11) 230432 A. Wykreślono: CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Józefów k/
Otwocka, Polska 000591685 Wpisano: SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, Polska
(11) 230433 A. Wykreślono: CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Józefów k/
Otwocka, Polska 000591685 Wpisano: SKARB PAŃSTWA
REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, Polska
(11) 230549 A. Wykreślono: PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków, Polska 120660321 Wpisano: EMERGOPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konstancin-Jeziorna, Polska 147089925
(11) 230631 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO W JÓZEFOWIE, Józefów, Polska 000591685; POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, Polska 000001608 Wpisano: SKARB PAŃSTWA
REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ,
Warszawa, Polska
(11) 230802 A. Wykreślono: PIOTROWSKI STANISŁAW STAN-MARK SPÓŁKA CYWILNA, Tarnobrzeg, Polska 830003830; PIOTROWSKI MAREK STAN-MARK SPÓŁKA CYWILNA, Tarnobrzeg,
Polska 830003830 Wpisano: STANMARK PIOTROWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Tarnobrzeg, Polska 830003830
(11) 231209 A. Wykreślono: JOŃSKI JAN, Siedlce, Polska
Wpisano: JOŃSKI JAN, Mokobody, Polska 710003055
(11) 231403 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 231680 A. Wykreślono: ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980 Wpisano: ORPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 190330980
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(11) 232017 A. Wykreślono: D.A. GLASS DOROS TEODORA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica,
Polska Wpisano: D.A.GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica, Polska 369111759
(11) 232515 A. Wykreślono: PROGRESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice, Polska 240596449
Wpisano: PROGRESJA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 243504927
(11) 232517 A. Wykreślono: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok, Polska 000001672 Wpisano: TOMASZEWICZ DARIUSZ, Łomża, Polska
(11) 233646 A. Wykreślono: WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, Polska 010132188 Wpisano: SKARB
PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, Polska
(11) 229800 A. Wykreślono: JOŃSKI JAN, Siedlce, Polska 710003055 Wpisano: JOŃSKI JAN, Mokobody, Polska 710003055

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).
(T3) (68) 1853250
(54) Kombinacje i sposoby podawania środków terapeutycznych
oraz terapia skojarzona
(21) DPO.0295
(22) 2014 06 18
(71) Abraxis BioScience, LLC, LOS ANGELES, Stany Zjednoczone
Ameryki (US)
(93) EU/1/07/428/001-002 2008 01 11 ABRAXANE - PAKLITAKSEL

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)

13 05 2009
17 07 2019
07 08 2019
24 07 2019
29 05 2019
24 07 2019

2009/20
2019/29
2019/32
2019/30
2019/22
2019/30

EP 1733096 B1
EP 1742742 B1
EP 1786862 B1
EP 1840718 B1
EP 1856146 B1
EP 1861521 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

12 06 2019
26 05 2010
18 09 2019
28 08 2019
17 07 2019
07 08 2019
19 06 2019
14 08 2019
04 09 2019
24 07 2019
14 08 2019
19 06 2019
26 06 2019
07 08 2019
11 09 2019
20 05 2015
21 08 2019
07 08 2019
30 03 2016
07 08 2019
07 08 2019
17 07 2019
14 08 2019
18 09 2019
14 08 2019
04 09 2019
03 08 2016
21 08 2019
31 07 2019
14 08 2019
21 08 2019
21 08 2019
24 07 2019
14 08 2019
24 07 2019
03 10 2012
29 05 2019
11 09 2019
14 08 2019
11 09 2019
14 08 2019
05 06 2019
10 08 2016
11 09 2019
10 07 2019
13 11 2019
24 07 2019
23 10 2019
28 08 2019
24 07 2019
24 07 2019
21 08 2019
28 08 2019
31 07 2019
04 09 2019
31 07 2019
12 11 2014
04 09 2019
04 09 2019
07 08 2019
12 06 2019
14 08 2019
20 03 2019
20 01 2016
11 09 2019
24 04 2019
28 08 2019

27
2019/24
2010/21
2019/38
2019/35
2019/29
2019/32
2019/25
2019/33
2019/36
2019/30
2019/33
2019/25
2019/26
2019/32
2019/37
2015/21
2019/34
2019/32
2016/13
2019/32
2019/32
2019/29
2019/33
2019/38
2019/33
2019/36
2016/31
2019/34
2019/31
2019/33
2019/34
2019/34
2019/30
2019/33
2019/30
2012/40
2019/22
2019/37
2019/33
2019/37
2019/33
2019/23
2016/32
2019/37
2019/28
2019/46
2019/30
2019/43
2019/35
2019/30
2019/30
2019/34
2019/35
2019/31
2019/36
2019/31
2014/46
2019/36
2019/36
2019/32
2019/24
2019/33
2019/12
2016/03
2019/37
2019/17
2019/35

EP 1896061 B1
EP 1898973 B1
EP 1951633 B1
EP 1956293 B1
EP 1973262 B1
EP 1982607 B1
EP 2025234 B1
EP 2032621 B1
EP 2035495 B1
EP 2036382 B1
EP 2061803 B1
EP 2069253 B1
EP 2122278 B1
EP 2133644 B1
EP 2150923 B1
EP 2151642 B1
EP 2153565 B1
EP 2163162 B1
EP 2164770 B1
EP 2179621 B1
EP 2193177 B1
EP 2196206 B1
EP 2200458 B1
EP 2200817 B1
EP 2207511 B1
EP 2209837 B1
EP 2212478 B1
EP 2213918 B1
EP 2217981 B1
EP 2260940 B1
EP 2262778 B1
EP 2266422 B1
EP 2268473 B1
EP 2270118 B1
EP 2283857 B1
EP 2308325 B1
EP 2309904 B1
EP 2313227 B1
EP 2323610 B1
EP 2326371 B1
EP 2367244 B1
EP 2378209 B1
EP 2380396 B1
EP 2388195 B1
EP 2401186 B1
EP 2403909 B1
EP 2406893 B1
EP 2421539 B1
EP 2423427 B1
EP 2424520 B1
EP 2449748 B1
EP 2451635 B1
EP 2451936 B1
EP 2458377 B1
EP 2459657 B1
EP 2472688 B1
EP 2475525 B1
EP 2482020 B1
EP 2485688 B1
EP 2486837 B1
EP 2490839 B1
EP 2496091 B1
EP 2496810 B1
EP 2508086 B1
EP 2508640 B1
EP 2512931 B1
EP 2520713 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
03 07 2019
07 08 2019
07 08 2019
17 07 2019
26 06 2019
04 09 2019
07 08 2019
14 08 2019
09 10 2019
10 07 2019
24 07 2019
25 01 2017
24 04 2019
07 08 2019
24 07 2019
26 06 2019
14 08 2019
07 08 2019
26 06 2019
21 08 2019
07 08 2019
07 08 2019
19 06 2019
28 08 2019
23 10 2019
08 05 2019
22 05 2019
07 08 2019
21 08 2019
27 03 2019
07 08 2019
21 08 2019
24 07 2019
10 07 2019
24 07 2019
03 07 2019
03 07 2019
12 06 2019
17 07 2019
14 08 2019
14 08 2019
10 07 2019
27 04 2016
12 06 2019
14 08 2019
07 08 2019
28 08 2019
04 09 2019
05 06 2019
18 09 2019
28 08 2019
03 07 2019
11 09 2019
21 08 2019
28 08 2019
21 08 2019
31 07 2019
07 08 2019
28 08 2019
25 09 2019
24 07 2019
28 08 2019
01 03 2017
24 07 2019
04 09 2019
21 08 2019
03 07 2019

2019/27
2019/32
2019/32
2019/29
2019/26
2019/36
2019/32
2019/33
2019/41
2019/28
2019/30
2017/04
2019/17
2019/32
2019/30
2019/26
2019/33
2019/32
2019/26
2019/34
2019/32
2019/32
2019/25
2019/35
2019/43
2019/19
2019/21
2019/32
2019/34
2019/13
2019/32
2019/34
2019/30
2019/28
2019/30
2019/27
2019/27
2019/24
2019/29
2019/33
2019/33
2019/28
2016/17
2019/24
2019/33
2019/32
2019/35
2019/36
2019/23
2019/38
2019/35
2019/27
2019/37
2019/34
2019/35
2019/34
2019/31
2019/32
2019/35
2019/39
2019/30
2019/35
2017/09
2019/30
2019/36
2019/34
2019/27

EP 2522560 B1
EP 2523366 B1
EP 2532553 B1
EP 2536830 B1
EP 2540931 B1
EP 2543454 B1
EP 2543804 B1
EP 2553439 B1
EP 2554741 B1
EP 2563400 B1
EP 2565353 B1
EP 2566324 B1
EP 2574639 B1
EP 2579901 B1
EP 2584053 B1
EP 2584113 B1
EP 2585735 B1
EP 2596794 B1
EP 2598860 B1
EP 2601962 B1
EP 2616064 B1
EP 2618084 B1
EP 2634952 B1
EP 2635528 B1
EP 2648260 B1
EP 2649553 B1
EP 2651617 B1
EP 2660393 B1
EP 2661927 B1
EP 2663638 B1
EP 2664884 B1
EP 2666697 B1
EP 2668078 B1
EP 2670901 B1
EP 2673937 B1
EP 2677957 B1
EP 2684147 B1
EP 2690997 B1
EP 2691608 B1
EP 2692211 B1
EP 2708327 B1
EP 2710175 B1
EP 2720617 B1
EP 2722322 B1
EP 2723458 B1
EP 2726343 B1
EP 2727637 B1
EP 2727988 B1
EP 2730848 B1
EP 2731306 B1
EP 2735384 B1
EP 2738879 B1
EP 2739860 B1
EP 2743954 B1
EP 2749712 B1
EP 2751154 B1
EP 2758168 B1
EP 2771071 B1
EP 2778267 B1
EP 2780618 B1
EP 2781248 B1
EP 2784112 B1
EP 2785604 B1
EP 2786071 B1
EP 2786138 B1
EP 2790980 B1
EP 2792750 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)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

07 08 2019
07 08 2019
26 06 2019
14 08 2019
07 08 2019
21 08 2019
07 08 2019
07 08 2019
17 07 2019
07 08 2019
31 07 2019
07 08 2019
25 09 2019
21 08 2019
07 08 2019
07 08 2019
03 07 2019
18 09 2019
28 08 2019
12 06 2019
17 07 2019
06 11 2019
21 08 2019
15 05 2019
11 09 2019
28 08 2019
14 08 2019
21 08 2019
18 09 2019
04 09 2019
24 07 2019
14 08 2019
18 09 2019
28 08 2019
14 08 2019
08 03 2017
28 08 2019
21 08 2019
25 09 2019
26 06 2019
13 11 2019
29 05 2019
24 07 2019
24 07 2019
12 06 2019
02 10 2019
11 09 2019
28 08 2019
15 06 2016
23 10 2019
07 08 2019
07 08 2019
14 08 2019
24 07 2019
27 07 2016
17 07 2019
28 08 2019
24 07 2019
31 07 2019
23 10 2019
21 08 2019
03 04 2019
04 09 2019
24 07 2019
21 08 2019
21 08 2019
28 08 2019

Nr 2/2020
2019/32
2019/32
2019/26
2019/33
2019/32
2019/34
2019/32
2019/32
2019/29
2019/32
2019/31
2019/32
2019/39
2019/34
2019/32
2019/32
2019/27
2019/38
2019/35
2019/24
2019/29
2019/45
2019/34
2019/20
2019/37
2019/35
2019/33
2019/34
2019/38
2019/36
2019/30
2019/33
2019/38
2019/35
2019/33
2017/10
2019/35
2019/34
2019/39
2019/26
2019/46
2019/22
2019/30
2019/30
2019/24
2019/40
2019/37
2019/35
2016/24
2019/43
2019/32
2019/32
2019/33
2019/30
2016/30
2019/29
2019/35
2019/30
2019/31
2019/43
2019/34
2019/14
2019/36
2019/30
2019/34
2019/34
2019/35

EP 2797449 B1
EP 2800627 B1
EP 2801437 B1
EP 2804592 B1
EP 2809473 B1
EP 2809998 B1
EP 2810844 B1
EP 2811102 B1
EP 2812431 B1
EP 2813615 B1
EP 2815657 B1
EP 2818481 B1
EP 2819111 B1
EP 2823800 B1
EP 2824265 B1
EP 2829451 B1
EP 2830654 B1
EP 2832882 B1
EP 2834078 B1
EP 2836234 B1
EP 2836784 B1
EP 2837678 B1
EP 2838900 B1
EP 2839230 B1
EP 2847836 B1
EP 2849505 B1
EP 2852785 B1
EP 2853333 B1
EP 2857401 B1
EP 2859078 B1
EP 2861087 B1
EP 2867405 B1
EP 2867418 B1
EP 2867598 B1
EP 2870451 B1
EP 2872497 B1
EP 2874252 B1
EP 2875095 B1
EP 2881483 B1
EP 2881873 B1
EP 2882714 B1
EP 2884836 B1
EP 2884976 B1
EP 2887996 B1
EP 2890663 B1
EP 2891753 B1
EP 2894108 B1
EP 2898321 B1
EP 2900367 B1
EP 2900603 B1
EP 2906219 B1
EP 2906417 B1
EP 2909047 B1
EP 2910420 B1
EP 2911524 B1
EP 2916707 B1
EP 2917273 B1
EP 2917668 B1
EP 2921782 B1
EP 2922800 B1
EP 2924131 B1
EP 2924496 B1
EP 2924581 B1
EP 2925636 B1
EP 2928455 B1
EP 2928461 B1
EP 2928505 B1

Nr 2/2020
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

20 02 2019
04 09 2019
14 08 2019
28 08 2019
04 09 2019
04 09 2019
21 08 2019
27 02 2019
21 08 2019
04 09 2019
11 09 2019
04 09 2019
19 06 2019
07 08 2019
10 07 2019
17 04 2019
07 08 2019
07 08 2019
19 06 2019
28 08 2019
07 08 2019
14 08 2019
30 10 2019
30 10 2019
31 07 2019
21 08 2019
02 10 2019
25 09 2019
04 09 2019
06 11 2019
04 09 2019
04 09 2019
26 06 2019
21 08 2019
03 07 2019
05 06 2019
07 08 2019
19 06 2019
23 10 2019
04 09 2019
19 06 2019
14 08 2019
24 07 2019
10 07 2019
04 09 2019
14 08 2019
28 08 2019
04 09 2019
21 08 2019
14 08 2019
07 08 2019
23 10 2019
17 07 2019
09 10 2019
12 06 2019
04 09 2019
07 08 2019
02 01 2019
04 09 2019
28 08 2019
14 08 2019
04 09 2019
18 09 2019
23 10 2019
11 09 2019
24 07 2019
28 08 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/08
2019/36
2019/33
2019/35
2019/36
2019/36
2019/34
2019/09
2019/34
2019/36
2019/37
2019/36
2019/25
2019/32
2019/28
2019/16
2019/32
2019/32
2019/25
2019/35
2019/32
2019/33
2019/44
2019/44
2019/31
2019/34
2019/40
2019/39
2019/36
2019/45
2019/36
2019/36
2019/26
2019/34
2019/27
2019/23
2019/32
2019/25
2019/43
2019/36
2019/25
2019/33
2019/30
2019/28
2019/36
2019/33
2019/35
2019/36
2019/34
2019/33
2019/32
2019/43
2019/29
2019/41
2019/24
2019/36
2019/32
2019/01
2019/36
2019/35
2019/33
2019/36
2019/38
2019/43
2019/37
2019/30
2019/35

EP 2929221 B1
EP 2931057 B1
EP 2931752 B1
EP 2931925 B1
EP 2933361 B1
EP 2933544 B1
EP 2934771 B1
EP 2937677 B1
EP 2938662 B1
EP 2940386 B1
EP 2941258 B1
EP 2942343 B1
EP 2943107 B1
EP 2944242 B1
EP 2946972 B1
EP 2949840 B1
EP 2952248 B1
EP 2952329 B1
EP 2952633 B1
EP 2953969 B1
EP 2954199 B1
EP 2959297 B1
EP 2961426 B1
EP 2961604 B1
EP 2962296 B1
EP 2964707 B1
EP 2969303 B1
EP 2970518 B1
EP 2970704 B1
EP 2975989 B1
EP 2976976 B1
EP 2978050 B1
EP 2986661 B1
EP 2988728 B1
EP 2988765 B1
EP 2989158 B1
EP 2991507 B1
EP 2991839 B1
EP 2992993 B1
EP 2993186 B1
EP 2994479 B1
EP 2996675 B1
EP 2997626 B1
EP 3000158 B1
EP 3002315 B1
EP 3003038 B1
EP 3004267 B1
EP 3007261 B1
EP 3008031 B1
EP 3009526 B1
EP 3010875 B1
EP 3011972 B1
EP 3012349 B1
EP 3014134 B1
EP 3016172 B1
EP 3016754 B1
EP 3018211 B1
EP 3021344 B1
EP 3021978 B1
EP 3024888 B1
EP 3027068 B1
EP 3028710 B1
EP 3028898 B1
EP 3030527 B1
EP 3030821 B1
EP 3031825 B1
EP 3033606 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

24 07 2019
21 08 2019
19 06 2019
11 09 2019
24 04 2019
28 08 2019
20 11 2019
14 08 2019
26 06 2019
05 06 2019
14 08 2019
25 09 2019
04 09 2019
12 06 2019
26 06 2019
26 06 2019
31 07 2019
20 03 2019
28 08 2019
07 08 2019
07 08 2019
07 08 2019
05 06 2019
19 06 2019
07 08 2019
15 05 2019
24 07 2019
26 06 2019
24 07 2019
04 09 2019
28 08 2019
28 08 2019
31 07 2019
18 09 2019
28 08 2019
17 04 2019
11 09 2019
21 08 2019
28 08 2019
06 11 2019
18 09 2019
14 08 2019
24 07 2019
26 06 2019
19 06 2019
07 08 2019
07 08 2019
14 08 2019
12 06 2019
21 08 2019
11 09 2019
21 08 2019
07 08 2019
17 07 2019
04 09 2019
26 06 2019
04 09 2019
17 07 2019
07 08 2019
07 08 2019
04 09 2019
11 09 2019
22 05 2019
26 06 2019
12 06 2019
28 08 2019
21 08 2019

29
2019/30
2019/34
2019/25
2019/37
2019/17
2019/35
2019/47
2019/33
2019/26
2019/23
2019/33
2019/39
2019/36
2019/24
2019/26
2019/26
2019/31
2019/12
2019/35
2019/32
2019/32
2019/32
2019/23
2019/25
2019/32
2019/20
2019/30
2019/26
2019/30
2019/36
2019/35
2019/35
2019/31
2019/38
2019/35
2019/16
2019/37
2019/34
2019/35
2019/45
2019/38
2019/33
2019/30
2019/26
2019/25
2019/32
2019/32
2019/33
2019/24
2019/34
2019/37
2019/34
2019/32
2019/29
2019/36
2019/26
2019/36
2019/29
2019/32
2019/32
2019/36
2019/37
2019/21
2019/26
2019/24
2019/35
2019/34

EP 3034826 B1
EP 3035773 B1
EP 3036747 B1
EP 3042066 B1
EP 3043933 B1
EP 3045296 B1
EP 3046104 B1
EP 3049542 B1
EP 3049766 B1
EP 3051753 B1
EP 3053449 B1
EP 3055332 B1
EP 3056615 B1
EP 3056732 B1
EP 3058374 B1
EP 3062407 B1
EP 3063214 B1
EP 3064206 B1
EP 3064508 B1
EP 3066918 B1
EP 3067358 B1
EP 3068800 B1
EP 3071718 B1
EP 3072820 B1
EP 3076809 B1
EP 3077701 B1
EP 3077734 B1
EP 3079667 B1
EP 3080620 B1
EP 3081664 B1
EP 3081725 B1
EP 3082397 B1
EP 3082549 B1
EP 3082556 B1
EP 3082877 B1
EP 3083492 B1
EP 3083617 B1
EP 3083630 B1
EP 3083676 B1
EP 3083798 B1
EP 3084400 B1
EP 3085561 B1
EP 3089587 B1
EP 3089778 B1
EP 3092243 B1
EP 3092883 B1
EP 3093022 B1
EP 3093358 B1
EP 3097925 B1
EP 3099768 B1
EP 3099853 B1
EP 3102152 B1
EP 3102559 B1
EP 3102732 B1
EP 3102828 B1
EP 3102849 B1
EP 3105491 B1
EP 3107651 B1
EP 3108093 B1
EP 3109564 B1
EP 3110792 B1
EP 3110843 B1
EP 3111011 B1
EP 3113620 B1
EP 3114073 B1
EP 3114425 B1
EP 3114979 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
25 09 2019
22 05 2019
28 08 2019
21 08 2019
04 09 2019
04 09 2019
04 09 2019
28 08 2019
21 08 2019
04 09 2019
08 05 2019
21 08 2019
11 09 2019
28 08 2019
24 07 2019
26 06 2019
17 07 2019
04 09 2019
31 07 2019
21 08 2019
04 09 2019
28 08 2019
10 07 2019
07 08 2019
10 07 2019
21 08 2019
21 08 2019
11 09 2019
14 08 2019
28 08 2019
07 08 2019
31 07 2019
11 09 2019
28 08 2019
24 07 2019
24 04 2019
17 07 2019
28 08 2019
09 10 2019
28 08 2019
11 09 2019
18 09 2019
24 07 2019
07 08 2019
21 08 2019
28 08 2019
07 08 2019
07 08 2019
07 08 2019
06 11 2019
07 08 2019
04 09 2019
21 08 2019
04 09 2019
10 07 2019
04 09 2019
17 04 2019
28 08 2019
11 09 2019
17 07 2019
14 08 2019
31 07 2019
25 09 2019
03 07 2019
15 05 2019
23 10 2019
25 09 2019

2019/39
2019/21
2019/35
2019/34
2019/36
2019/36
2019/36
2019/35
2019/34
2019/36
2019/19
2019/34
2019/37
2019/35
2019/30
2019/26
2019/29
2019/36
2019/31
2019/34
2019/36
2019/35
2019/28
2019/32
2019/28
2019/34
2019/34
2019/37
2019/33
2019/35
2019/32
2019/31
2019/37
2019/35
2019/30
2019/17
2019/29
2019/35
2019/41
2019/35
2019/37
2019/38
2019/30
2019/32
2019/34
2019/35
2019/32
2019/32
2019/32
2019/45
2019/32
2019/36
2019/34
2019/36
2019/28
2019/36
2019/16
2019/35
2019/37
2019/29
2019/33
2019/31
2019/39
2019/27
2019/20
2019/43
2019/39

EP 3116079 B1
EP 3117837 B1
EP 3118081 B1
EP 3118220 B1
EP 3118245 B1
EP 3118387 B1
EP 3119808 B1
EP 3120701 B1
EP 3122471 B1
EP 3122954 B1
EP 3123489 B1
EP 3123901 B1
EP 3124294 B1
EP 3124644 B1
EP 3128655 B1
EP 3130518 B1
EP 3132014 B1
EP 3134669 B1
EP 3136894 B1
EP 3139455 B1
EP 3140097 B1
EP 3140265 B1
EP 3140319 B1
EP 3141693 B1
EP 3143536 B1
EP 3143861 B1
EP 3144405 B1
EP 3145846 B1
EP 3145946 B1
EP 3147351 B1
EP 3149119 B1
EP 3150610 B1
EP 3151807 B1
EP 3151921 B1
EP 3151942 B1
EP 3153575 B1
EP 3153639 B1
EP 3154543 B1
EP 3154757 B1
EP 3155346 B1
EP 3156740 B1
EP 3157075 B1
EP 3157670 B1
EP 3157920 B1
EP 3160500 B1
EP 3160626 B1
EP 3161007 B1
EP 3161118 B1
EP 3161397 B1
EP 3163706 B1
EP 3164130 B1
EP 3166937 B1
EP 3169502 B1
EP 3170497 B1
EP 3170583 B1
EP 3170800 B1
EP 3171736 B1
EP 3172940 B1
EP 3174533 B1
EP 3176063 B1
EP 3177554 B1
EP 3178294 B1
EP 3180363 B1
EP 3182858 B1
EP 3183207 B1
EP 3183726 B1
EP 3186395 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

31 07 2019
14 08 2019
03 07 2019
14 08 2019
04 09 2019
31 07 2019
31 07 2019
04 09 2019
07 08 2019
03 07 2019
28 08 2019
14 08 2019
02 10 2019
12 06 2019
11 09 2019
11 09 2019
07 08 2019
14 08 2019
28 08 2019
10 07 2019
21 08 2019
21 08 2019
25 09 2019
28 08 2019
31 07 2019
24 07 2019
21 08 2019
14 08 2019
04 09 2019
31 07 2019
03 07 2019
21 08 2019
21 08 2019
12 06 2019
03 07 2019
02 10 2019
04 09 2019
07 08 2019
21 08 2019
10 07 2019
03 07 2019
10 07 2019
19 06 2019
31 07 2019
07 08 2019
14 08 2019
25 09 2019
24 07 2019
28 08 2019
28 08 2019
07 08 2019
21 08 2019
21 08 2019
14 08 2019
07 08 2019
17 07 2019
04 09 2019
16 10 2019
11 09 2019
21 08 2019
24 07 2019
14 08 2019
24 04 2019
30 10 2019
21 08 2019
11 09 2019
18 09 2019

Nr 2/2020
2019/31
2019/33
2019/27
2019/33
2019/36
2019/31
2019/31
2019/36
2019/32
2019/27
2019/35
2019/33
2019/40
2019/24
2019/37
2019/37
2019/32
2019/33
2019/35
2019/28
2019/34
2019/34
2019/39
2019/35
2019/31
2019/30
2019/34
2019/33
2019/36
2019/31
2019/27
2019/34
2019/34
2019/24
2019/27
2019/40
2019/36
2019/32
2019/34
2019/28
2019/27
2019/28
2019/25
2019/31
2019/32
2019/33
2019/39
2019/30
2019/35
2019/35
2019/32
2019/34
2019/34
2019/33
2019/32
2019/29
2019/36
2019/42
2019/37
2019/34
2019/30
2019/33
2019/17
2019/44
2019/34
2019/37
2019/38

EP 3188995 B1
EP 3190652 B1
EP 3190923 B1
EP 3191493 B1
EP 3192575 B1
EP 3192755 B1
EP 3193833 B1
EP 3194325 B1
EP 3194552 B1
EP 3197442 B1
EP 3197755 B1
EP 3202725 B1
EP 3202870 B1
EP 3203865 B1
EP 3204025 B1
EP 3205720 B1
EP 3207130 B1
EP 3209186 B1
EP 3212733 B1
EP 3214675 B1
EP 3216302 B1
EP 3216442 B1
EP 3216581 B1
EP 3221540 B1
EP 3222176 B1
EP 3224609 B1
EP 3225250 B1
EP 3225603 B1
EP 3225763 B1
EP 3227310 B1
EP 3227394 B1
EP 3228767 B1
EP 3230168 B1
EP 3230310 B1
EP 3230532 B1
EP 3231929 B1
EP 3233804 B1
EP 3236311 B1
EP 3236690 B1
EP 3237442 B1
EP 3238596 B1
EP 3240086 B1
EP 3240432 B1
EP 3240554 B1
EP 3242164 B1
EP 3242887 B1
EP 3244613 B1
EP 3244972 B1
EP 3245346 B1
EP 3245433 B1
EP 3246370 B1
EP 3246447 B1
EP 3246507 B1
EP 3246568 B1
EP 3247327 B1
EP 3248964 B1
EP 3251489 B1
EP 3251660 B1
EP 3251975 B1
EP 3252761 B1
EP 3253547 B1
EP 3256398 B1
EP 3257498 B1
EP 3257700 B1
EP 3257847 B1
EP 3260628 B1
EP 3261720 B1

Nr 2/2020
(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)

14 08 2019
10 04 2019
21 08 2019
19 06 2019
14 08 2019
28 08 2019
07 08 2019
26 06 2019
31 07 2019
07 08 2019
13 11 2019
21 08 2019
14 08 2019
07 08 2019
28 08 2019
07 08 2019
12 06 2019
21 08 2019
18 09 2019
05 06 2019
19 06 2019
21 08 2019
28 08 2019
05 06 2019
18 09 2019
12 06 2019
05 06 2019
04 09 2019
17 07 2019
21 08 2019
24 07 2019
14 08 2019
12 06 2019
22 05 2019
31 07 2019
28 08 2019
28 08 2019
31 07 2019
16 10 2019
02 10 2019
08 05 2019
31 07 2019
28 08 2019
17 07 2019
07 08 2019
17 07 2019
31 07 2019
01 05 2019
31 07 2019
10 07 2019
31 07 2019
04 09 2019
04 09 2019
07 08 2019
24 07 2019
21 08 2019
31 07 2019
14 08 2019
11 09 2019
31 07 2019
04 09 2019
21 08 2019
07 08 2019
04 09 2019
21 08 2019
14 08 2019
07 08 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/33
2019/15
2019/34
2019/25
2019/33
2019/35
2019/32
2019/26
2019/31
2019/32
2019/46
2019/34
2019/33
2019/32
2019/35
2019/32
2019/24
2019/34
2019/38
2019/23
2019/25
2019/34
2019/35
2019/23
2019/38
2019/24
2019/23
2019/36
2019/29
2019/34
2019/30
2019/33
2019/24
2019/21
2019/31
2019/35
2019/35
2019/31
2019/42
2019/40
2019/19
2019/31
2019/35
2019/29
2019/32
2019/29
2019/31
2019/18
2019/31
2019/28
2019/31
2019/36
2019/36
2019/32
2019/30
2019/34
2019/31
2019/33
2019/37
2019/31
2019/36
2019/34
2019/32
2019/36
2019/34
2019/33
2019/32

EP 3261803 B1
EP 3262553 B1
EP 3265373 B1
EP 3268535 B1
EP 3269506 B1
EP 3269915 B1
EP 3271091 B1
EP 3272234 B1
EP 3272485 B1
EP 3272934 B1
EP 3272957 B1
EP 3273763 B1
EP 3274481 B1
EP 3275303 B1
EP 3275341 B1
EP 3275815 B1
EP 3280849 B1
EP 3281562 B1
EP 3283706 B1
EP 3284700 B1
EP 3284767 B1
EP 3285568 B1
EP 3286288 B1
EP 3286367 B1
EP 3287702 B1
EP 3288431 B1
EP 3288694 B1
EP 3288825 B1
EP 3290079 B1
EP 3290199 B1
EP 3290285 B1
EP 3290494 B1
EP 3291211 B1
EP 3291655 B1
EP 3292153 B1
EP 3293444 B1
EP 3296113 B1
EP 3299091 B1
EP 3300157 B1
EP 3300810 B1
EP 3301138 B1
EP 3302041 B1
EP 3302550 B1
EP 3302954 B1
EP 3303348 B1
EP 3303725 B1
EP 3303845 B1
EP 3305298 B1
EP 3307216 B1
EP 3307639 B1
EP 3308067 B1
EP 3309784 B1
EP 3310675 B1
EP 3310693 B1
EP 3312487 B1
EP 3313348 B1
EP 3313477 B1
EP 3314143 B1
EP 3315236 B1
EP 3315693 B1
EP 3316358 B1
EP 3318144 B1
EP 3319858 B1
EP 3319883 B1
EP 3319901 B1
EP 3320148 B1
EP 3320652 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)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

11 09 2019
04 09 2019
09 10 2019
03 07 2019
12 06 2019
21 08 2019
07 08 2019
24 07 2019
21 08 2019
21 08 2019
07 08 2019
21 08 2019
24 07 2019
30 10 2019
04 09 2019
04 09 2019
24 07 2019
26 06 2019
04 09 2019
07 08 2019
04 09 2019
31 07 2019
04 09 2019
14 08 2019
30 10 2019
31 07 2019
11 09 2019
19 06 2019
10 07 2019
26 06 2019
14 08 2019
04 09 2019
26 06 2019
09 10 2019
11 09 2019
04 09 2019
14 08 2019
12 06 2019
11 09 2019
07 08 2019
24 07 2019
21 08 2019
28 08 2019
07 08 2019
31 07 2019
20 11 2019
07 08 2019
31 07 2019
21 08 2019
28 08 2019
21 08 2019
28 08 2019
14 08 2019
14 08 2019
14 08 2019
04 09 2019
06 11 2019
04 09 2019
28 08 2019
04 09 2019
21 08 2019
25 09 2019
21 08 2019
26 06 2019
21 08 2019
18 09 2019
28 08 2019

31
2019/37
2019/36
2019/41
2019/27
2019/24
2019/34
2019/32
2019/30
2019/34
2019/34
2019/32
2019/34
2019/30
2019/44
2019/36
2019/36
2019/30
2019/26
2019/36
2019/32
2019/36
2019/31
2019/36
2019/33
2019/44
2019/31
2019/37
2019/25
2019/28
2019/26
2019/33
2019/36
2019/26
2019/41
2019/37
2019/36
2019/33
2019/24
2019/37
2019/32
2019/30
2019/34
2019/35
2019/32
2019/31
2019/47
2019/32
2019/31
2019/34
2019/35
2019/34
2019/35
2019/33
2019/33
2019/33
2019/36
2019/45
2019/36
2019/35
2019/36
2019/34
2019/39
2019/34
2019/26
2019/34
2019/38
2019/35

EP 3321126 B1
EP 3322647 B1
EP 3322650 B1
EP 3322651 B1
EP 3322825 B1
EP 3323299 B1
EP 3323301 B1
EP 3324279 B1
EP 3325858 B1
EP 3326468 B1
EP 3326947 B1
EP 3327026 B1
EP 3327824 B1
EP 3327852 B1
EP 3328752 B1
EP 3328756 B1
EP 3330293 B1
EP 3330720 B1
EP 3331734 B1
EP 3331742 B1
EP 3331855 B1
EP 3333330 B1
EP 3333936 B1
EP 3335535 B1
EP 3336736 B1
EP 3336839 B1
EP 3337353 B1
EP 3337549 B1
EP 3337726 B1
EP 3341270 B1
EP 3342295 B1
EP 3343807 B1
EP 3345864 B1
EP 3345903 B1
EP 3346593 B1
EP 3346857 B1
EP 3347280 B1
EP 3347321 B1
EP 3347480 B1
EP 3348589 B1
EP 3349531 B1
EP 3350043 B1
EP 3351375 B1
EP 3353931 B1
EP 3354579 B1
EP 3354831 B1
EP 3354838 B1
EP 3356277 B1
EP 3356590 B1
EP 3358908 B1
EP 3358965 B1
EP 3359298 B1
EP 3359304 B1
EP 3359365 B1
EP 3359502 B1
EP 3359720 B1
EP 3360319 B1
EP 3361016 B1
EP 3361827 B1
EP 3361859 B1
EP 3361923 B1
EP 3362365 B1
EP 3362399 B1
EP 3363326 B1
EP 3363334 B1
EP 3363438 B1
EP 3363775 B1

32
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(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
03 07 2019
31 07 2019
21 08 2019
14 08 2019
07 08 2019
28 08 2019
07 08 2019
14 08 2019
14 08 2019
04 09 2019
07 08 2019
14 08 2019
31 07 2019
26 06 2019
14 08 2019
07 08 2019
21 08 2019
24 07 2019
18 09 2019
21 08 2019
04 09 2019
24 07 2019
19 06 2019
25 09 2019
31 07 2019
13 11 2019
10 07 2019
04 09 2019
28 08 2019
28 08 2019
04 09 2019
28 08 2019
11 09 2019
07 08 2019
14 08 2019
03 07 2019
30 10 2019
11 09 2019
18 09 2019
25 09 2019
07 08 2019
31 07 2019
14 08 2019
23 10 2019
06 11 2019
04 09 2019
12 06 2019
04 09 2019
14 08 2019
31 07 2019
04 09 2019
13 11 2019
10 07 2019
14 08 2019
28 08 2019

2019/27
2019/31
2019/34
2019/33
2019/32
2019/35
2019/32
2019/33
2019/33
2019/36
2019/32
2019/33
2019/31
2019/26
2019/33
2019/32
2019/34
2019/30
2019/38
2019/34
2019/36
2019/30
2019/25
2019/39
2019/31
2019/46
2019/28
2019/36
2019/35
2019/35
2019/36
2019/35
2019/37
2019/32
2019/33
2019/27
2019/44
2019/37
2019/38
2019/39
2019/32
2019/31
2019/33
2019/43
2019/45
2019/36
2019/24
2019/36
2019/33
2019/31
2019/36
2019/46
2019/28
2019/33
2019/35

EP 3364768 B1
EP 3364912 B1
EP 3365246 B1
EP 3365617 B1
EP 3367803 B1
EP 3368015 B1
EP 3368781 B1
EP 3369079 B1
EP 3369080 B1
EP 3369275 B1
EP 3371179 B1
EP 3373597 B1
EP 3374721 B1
EP 3377064 B1
EP 3379017 B1
EP 3379949 B1
EP 3380084 B1
EP 3381255 B1
EP 3381800 B1
EP 3382944 B1
EP 3383546 B1
EP 3385464 B1
EP 3385488 B1
EP 3385950 B1
EP 3386010 B1
EP 3386793 B1
EP 3386877 B1
EP 3387361 B1
EP 3387798 B1
EP 3388199 B1
EP 3388609 B1
EP 3388760 B1
EP 3389047 B1
EP 3402337 B1
EP 3403632 B1
EP 3403999 B1
EP 3405355 B1
EP 3405378 B1
EP 3411436 B1
EP 3415497 B1
EP 3418592 B1
EP 3421833 B1
EP 3425251 B1
EP 3425289 B1
EP 3429120 B1
EP 3433093 B1
EP 3433094 B1
EP 3434224 B1
EP 3434983 B1
EP 3443704 B1
EP 3445216 B1
EP 3448039 B1
EP 3448859 B1
EP 3463676 B1
EP 3490988 B1

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

1524313
1527709
1529734
1529870

2018 09 29
2018 09 30
2018 11 04
2018 11 08

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)

1531046
1533937
1536183
1541881
1555858
1557651
1584448
1593381
1610003
1632272
1632512
1642508
1650137
1652710
1657380
1659070
1659088
1659109
1661540
1661555
1667743
1669017
1669321
1673365
1675476
1675996
1676092
1678016
1678091
1678141
1678209
1678297
1678314
1678385
1678732
1678975
1680667
1682745
1684801
1685078
1685400
1686997
1687066
1687177
1687297
1687833
1689263
1689425
1689751
1690549
1690550
1692053
1694879
1697504
1699718
1702293
1704094
1705313
1706192
1716224
1721612
1722903
1725456
1729690
1748789
1751161
1767219

Nr 2/2020
2018 11 10
2018 11 19
2018 10 19
2018 11 12
2018 11 29
2018 11 05
2018 03 23
2018 11 17
2017 06 26
2018 06 24
2018 08 23
2018 10 04
2018 10 20
2018 09 29
2018 11 09
2018 11 18
2018 10 08
2018 11 04
2018 11 27
2018 11 29
2018 09 29
2018 10 22
2018 11 16
2018 09 29
2018 10 07
2018 10 13
2018 10 06
2018 10 27
2018 10 27
2018 10 12
2018 10 05
2018 10 12
2018 10 22
2018 10 05
2018 10 29
2018 10 19
2018 10 19
2018 10 05
2018 11 19
2018 11 17
2018 11 08
2018 11 17
2018 11 12
2018 10 01
2018 11 22
2018 10 14
2018 10 20
2018 11 19
2018 11 12
2018 10 29
2018 10 15
2018 10 30
2018 11 02
2018 11 26
2018 11 04
2018 10 27
2018 11 25
2017 03 24
2018 11 23
2018 11 24
2018 10 25
2017 12 22
2018 11 30
2018 04 02
2018 11 05
2018 11 04
2018 11 30

Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
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 2/2020
(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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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
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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) 1654966 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1484228 A. Wykreślono: DB SCHENKER RAIL (UK) HOLDINGS LIMITED, Doncaster, Wielka Brytania Wpisano: WABTEC RAIL
LIMITED, Barton Under Needwood, Wielka Brytania
(11) 1493644 A. Wykreślono: DB SCHENKER RAIL (UK) HOLDINGS LIMITED, Doncaster, Wielka Brytania Wpisano: WABTEC RAIL
LIMITED, Barton Under Needwood, Wielka Brytania
(11) 1626906 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1667662 A. Wykreślono: Gelmedic Holding ApS, Holte,
Dania Wpisano: BDD Development ApS, Frederiksberg, Dania
(11) 1687084 A. Wykreślono: SOLVAY SA, Bruxelles, Belgia
Wpisano: INOVYN EUROPE LIMITED, Runcorn, Wielka Brytania
(11) 1584721 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 18 czerwca 2019 r. udzielono ograniczonej i wyłącznej licencji na używanie
wynalazku przez CARBOSPEC M.JAŚNIOK SPÓŁKA JAWNA, Paniówki, Polska 240290791 na czas trwania patentu europejskiego.
(11) 1659146 A. Wykreślono: GLUNZ AG, Meppen, Niemcy
Wpisano: KALWA NORBERT, Horn-Bad Meinberg, Niemcy
(11) 1786617 A. Wykreślono: LM GLASFIBER A/S, Lunderskov, Dania Wpisano: LM Wind Power A/S, Kolding, Dania
(11) 1752593 A. Wykreślono: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck, Niemcy; Mein Ziegelhaus GmbH
& Co. KG, Alzenau, Niemcy Wpisano: Deutsche Rockwool Mineralwooll GmbH & Co. KG, Gladbeck, Niemcy; Mein Ziegelhaus GmbH
& Co. KG, Alzenau, Niemcy
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(11) 1752593 A. Wykreślono: Deutsche Rockwool Mineralwooll GmbH & Co. KG, Gladbeck, Niemcy; Mein Ziegelhaus GmbH
& Co. KG, Alzenau, Niemcy Wpisano: ROCKWOL Operations GmbH
& CO. KG, Gladbeck, Niemcy; Mein Ziegelhaus GmbH & Co. KG, Alzenau, Niemcy
(11) 1752593 A. Wykreślono: ROCKWOL Operations GmbH
& CO. KG, Gladbeck, Niemcy; Mein Ziegelhaus GmbH & Co. KG, Alzenau, Niemcy Wpisano: ROCKWOL Operations GmbH & CO. KG,
Gladbeck, Niemcy
(11) 1752592 A. Wykreślono: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck, Niemcy; Mein Ziegelhaus GmbH
& Co. KG, Alzenau, Niemcy Wpisano: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. KG, Gladbeck, Niemcy; Mein Ziegelhaus GmbH &
Co. KG, Alzenau, Niemcy
(11) 1752592 A. Wykreślono: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. KG, Gladbeck, Niemcy; Mein Ziegelhaus GmbH &
Co. KG, Alzenau, Niemcy Wpisano: ROCKWOOL Operations GmbH
& CO. KG, Gladbeck, Niemcy; Mein Ziegelhaus GmbH & Co. KG, Alzenau, Niemcy
(11) 1752592 A. Wykreślono: ROCKWOOL Operations
GmbH & CO. KG, Gladbeck, Niemcy; Mein Ziegelhaus GmbH & Co.
KG, Alzenau, Niemcy Wpisano: ROCKWOOL Operations GmbH &
CO. KG, Gladbeck, Niemcy
(11) 1925769 A. Wykreślono: DIRICKX GROUPE S.A., Congrier, Francja Wpisano: PICOT SAS, Congrier, Francja
(11) 1726672 A. Wykreślono: Sandvik Intellectual Property
AB, Sandviken, Szwecja Wpisano: Hyperion Materials & Technologies (Sweden) AB, Stockholm, Szwecja
(11) 1853142 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1855825 A. Wykreślono: ITALPRESSE INDUSTRIE S.r.l.
- SOCIETA’ UNIPERSONALE, Capriano Del Colle, Włochy Wpisano:
ITALPRESSE INDUSTRIE S.P.A., Capriano Del Colle, Włochy
(11) 1871659 A. Wykreślono: Rolls-Royce Aktiebolag, Kristinehamn, Szwecja Wpisano: Kongsberg Maritime Sweden AB, Kristinehamn, Szwecja
(11) 1888643 A. Wykreślono: MorphoSys AG, Martinsried/
München, Niemcy Wpisano: MorphoSys AG, Planegg, Niemcy
(11) 1886110 A. Wykreślono: Interfleet Technology AB, Solna,
Szwecja Wpisano: SNC-Lavalin Rail & Transit AB, Bromma, Szwecja
(11) 1886110 A. Wykreślono: SNC-Lavalin Rail & Transit AB,
Bromma, Szwecja Wpisano: TÜV SÜD Rail GmbH, Monachium,
Niemcy
(11) 1926388 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1912517 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1988971 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1925526 A. Wykreślono: English Welsh & Scottish Railway Holdings Limited, Doncaster, Wielka Brytania Wpisano: WABTEC RAIL LIMITED, Barton Under Needwood, Wielka Brytania
(11) 1967099 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1967100 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2000032 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2000062 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1998627 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
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(11) 2035642 A. Wykreślono: DIRICKX GROUPE S.A., Congrier, Francja Wpisano: PICOT SAS, Congrier, Francja
(11) 2046398 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2064317 A. Wykreślono: CartiRegen B.V., Woerden, Holandia Wpisano: CartiRegen B.V., Driebergen-Rijsenburg, Holandia
(11) 1979270 A. Wykreślono: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, Niemcy Wpisano: Chemetics Inc., Vancouver, Kanada
(11) 2083639 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2066300 A. Wykreślono: Alcon Research, Ltd., Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: NOVARTIS AG, Bazylea, Szwajcaria
(11) 2091393 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2101589 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2153730 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2040234 A. Wykreślono: DIRICKX GROUPE, Congrier,
Francja Wpisano: PICOT SAS, Congrier, Francja
(11) 2178025 A. Wykreślono: DolphiTech AS, Raufoss, Norwegia Wpisano: DolphiTech AS, Gjøvik, Norwegia
(11) 2131704 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2137143 A. Wykreślono: Nabriva Therapeutics AG,
Wien, Austria Wpisano: Nabriva Therapeutics GmbH, Wien, Austria
(11) 2129595 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2134187 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2142006 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2155019 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2147174 A. Wykreślono: Falck Schmidt Defence Systems A/S, Odense, Dania Wpisano: DRS Sustainment Systems, Inc.,
Saint Louis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2152607 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2203073 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2162133 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2154978 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2154982 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2194781 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2234985 A. Wykreślono: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Monheim, Niemcy Wpisano: pH Pharma Co., Ltd.,
Seul, Korea Południowa
(11) 2330075 A. Wykreślono: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, Niemcy Wpisano: Chemetics Inc., Vancouver, Kanada
(11) 2236437 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2244593 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2244743 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
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(11) 2254810 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2285237 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2285343 A. Wykreślono: L’Oréal, Paris, Francja; Nestec
S.A., Vevey, Szwajcaria Wpisano: L’Oréal, Paris, Francja; Société des
Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2309865 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2398342 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2373675 A. Wykreślono: Glythera Limited, Newcastle
upon Tyne, Wielka Brytania Wpisano: IKSUDA THERAPEUTICS LIMITED, Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania
(11) 2327281 A. Wykreślono: Rapiscan Laboratories, Inc.,
Sunnyvale, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Rapiscan Laboratories, Inc., Fremont, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2210539 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2256085 A. Wykreślono: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, Niemcy Wpisano: Chemetics Inc., Vancouver, Kanada
(11) 2316309 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2439294 A. Wykreślono: Sandvik Intellectual Property
AB, Sandviken, Szwecja Wpisano: Hyperion Materials & Technologies (Sweden) AB, Stockholm, Szwecja
(11) 2410876 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2427065 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2566423 A. Wykreślono: NIGHTBALANCE B.V., Delft, Holandia Wpisano: NIGHTBALANCE B.V., ´S-Gravenhage, Holandia
(11) 2427066 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2442831 A. Wykreślono: Glythera Limited, Newcastle
upon Tyne, Wielka Brytania Wpisano: IKSUDA THERAPEUTICS LIMITED, Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania
(11) 2391654 A. Wykreślono: Industrial Technology Research Institute, Hsinchu, Tajwan Wpisano: Bio Preventive Medicine
Corporation, Zhubei City, Tajwan
(11) 2285659 A. Wykreślono: Rolls-Royce Marine AS, Ulsteinvik, Norwegia Wpisano: Kongsberg Maritime CM AS, Ålesund,
Norwegia
(11) 2442650 A. Wykreślono: Cynapsus Therapeutics Inc.,
Toronto, Kanada Wpisano: Sunovion CNS Development Canada
ULC, Vancouver, Kanada
(11) 2442650 A. Wykreślono: Sunovion CNS Development
Canada ULC, Vancouver, Kanada Wpisano: Sunovion Pharmaceuticals Inc., Marlborough, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2515666 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2519233 A. Wykreślono: Greenpharma, Saint Beauzire,
Francja; Key Obs, Orleans, Francja Wpisano: Greenpharma, Orlѐans,
Francja; Key Obs, Orléans, Francja
(11) 2519233 A. Wykreślono: Greenpharma, Orlѐans, Francja; Key Obs, Orléans, Francja Wpisano: Kinnov Therapeutics,
Orlѐans, Francja
(11) 2510185 A. Wykreślono: Quality Intervention AS, Balestrand, Norwegia Wpisano: Annulus Intervention System AS, Balestrand, Norwegia
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(11) 2512774 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2366293 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2538398 A. Wykreślono: Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o., Kraków, Polska;
Kempny, Aleksander, Piekary Śląskie, Polska; Piórkowski, Adam,
Przemyśl, Polska; Piątek, Paweł, Kraków, Polska; Gackowski, Andrzej, Kraków, Polska Wpisano: MEDICAL SIMULATION TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 365019235; Kempny, Aleksander, Piekary Śląskie, Polska
(11) 2525691 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2528485 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2704588 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2569229 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2587926 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2606196 A. Wykreślono: Quality Intervention AS, Balestrand, Norwegia Wpisano: Coilhose AS, Balestrand, Norwegia
(11) 2585365 A. Wykreślono: Rolls-Royce Aktiebolag, Kristinehamn, Szwecja Wpisano: Kongsberg Maritime Sweden AB, Kristinehamn, Szwecja
(11) 2654458 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2505067 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2505068 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2471518 A. Wykreślono: Sigmoid Pharma Limited, Dublin, Irlandia Wpisano: SUBLIMITY THERAPEUTICS LIMITED, Dublin,
Irlandia
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(11) 2623517 A. Wykreślono: Industrial Technology Research Institute, Taiwan, Tajwan Wpisano: Bio Preventive Medicine
Corporation, Zhubei City, Tajwan
(11) 2829737 A. Wykreślono: Alfa Laval Corporate AB, Lund,
Szwecja Wpisano: LU-VE S.P.A., VARESE, Włochy
(11) 2705846 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2834153 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2830641 A. Wykreślono: BRATTSTRÖM HADMUT HELENE, Magdeburg, Niemcy Wpisano: WOLFRAM JUNGHANNS,
Aschersleben, Niemcy
(11) 2850020 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2850015 A. Wykreślono: CCL Label GmbH, Hohenems,
Austria; Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria; CCL Label GmbH, Hohenems,
Austria
(11) 2844086 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2888182 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2882530 A. Wykreślono: Technavox, Poitiers, Francja;
Serep, Le Havre, Francja; C.N.R.S. Mission des Relations avec Les
Entreprises, Paris, Francja; Université De Poitiers, Poitiers, Francja
Wpisano: Serep, Le Havre, Francja; C.N.R.S. Mission des Relations
avec Les Entreprises, Paris, Francja; Université De Poitiers, Poitiers,
Francja
(11) 2932097 A. Wykreślono: Xylem IP Management S.à.r.l.,
Senningerberg, Luksemburg Wpisano: Xylem Europe GmbH,
Schaffhausen, Szwajcaria
(11) 2897871 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2675716 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2932510 A. Wykreślono: Federal-Mogul Powertrain,
Inc., Southfield, Stany Zjednoczone Ameryki; Acome Société Coopérative et Participative Société Anonyme Coopérative de Production à Capital Variable, Paris, Francja Wpisano: Federal-Mogul
Powetrain LCC., Southfield, Stany Zjednoczone Ameryki; Acome
Société Coopérative et Participative Société Anonyme Coopérative
de Production à Capital Variable, Paris, Francja

(11) 2690973 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 3001790 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2718196 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 3001791 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2775852 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 3013710 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2788308 A. Wykreślono: Solvay SA, Brussels, Belgia
Wpisano: INOVYN EUROPE LIMITED, Runcorn, Wielka Brytania

(11) 2992152 A. Wykreślono: Mauer Locking Systems EOOD,
Varna, Bułgaria Wpisano: ASSA ABLOY Opening Solutions Bulgaria
EOOD, Warna, Bułgaria

(11) 2474234 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2737272 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2737270 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2790516 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2662134 A. Wykreślono: Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten Forschung e.V., München, Niemcy;
Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG, Schwaz,
Austria Wpisano: Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH &
Co KG, Schwaz, Austria
(11) 2592021 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2958464 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3079494 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3057720 A. Wykreślono: Austep S.p.A., Milano, Włochy
Wpisano: AUSTEP-AUSTEAM ENVIRONMENTAL PROTECTION S.p.A.
in liquidazione, Mediolan, Włochy
(11) 2886132 A. Wykreślono: Glythera Limited, Newcastle
upon Tyne, Wielka Brytania Wpisano: IKSUDA THERAPEUTICS LIMITED, Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania
(11) 3093604 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
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(11) 3178780 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3184494 A. Wykreślono: ADF Materials GmbH, Wien,
Austria Wpisano: Omya International AG, Oftringen, Szwajcaria
(11) 3140220 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3140221 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3154359 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3160245 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3171702 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3193626 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3200599 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3233640 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3236761 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3047765 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3250579 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3265402 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3270711 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3313200 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3367809 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3317205 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(B1) 231334
Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

Nr 2/2020

OŚWIADCZENIA
O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
PATENTY
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, datę
zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł
wynalazku oraz nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.
(B1) (11) 234238 (22) 2014 07 31 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Sposób oceny przydatności kleju wodorozpuszczalnego do
etykiety
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234239
(22) 2014 11 03 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Przegroda mieszalnika, zwłaszcza do mieszalników mechanicznych
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234240
(22) 2014 11 03 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Mieszalnik mechaniczny z przegrodami
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234241
(22) 2015 02 12 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Przepływowy mieszalnik statyczny
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234242
(22) 2015 02 12 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Statyczny element mieszający
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234243
(22) 2015 02 12 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Mieszalnik statyczny
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 232270
Postanowiono opis patentowy nr Pat.232270 ponownie wydrukować ze względu na sprostowanie decyzji warunkowej w części dotyczącej miejscowości uprawnionego: jest
“Łódź” powinno być “Zgierz”.

(B1) (11) 234244 (22) 2015 02 12 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Przepływowe mieszadło statyczne
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 232506 Postanowiono opis patentowy nr Pat.232506 ponownie wydrukować ze względu na decyzję o zmianie decyzji
warunkowej w części dotyczącej uprawnionego z patentu: jest
„LONZA-NATA TERESA ZARĘBSKA, WALDEMAR MICHAŁOWSKI-SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk” powinno być „LONZA-NATA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk”

(B1) (11) 234245
(22) 2015 03 02 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Sposób regeneracji katalizatora tytanowo-silikalitowego Ti-MCM-41
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
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(B1) (11) 234246
(22) 2015 05 22 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Sposób regeneracji katalizatora tytanowo-silikalitowego Ti-MWW
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234247
(22) 2015 08 24 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Sposób zwiększania pojemności adsorpcyjnej węgli aktywnych
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234248
(22) 2016 01 08 01/2020
(10%) 2019 10 07
(54) Sposób immobilizacji mikroorganizmów na i/lub w celulozie
bakteryjnej
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234249
(22) 2016 04 14 01/2020
(10%) 2019 11 18
(54) Sposób sorpcji CO2 z powietrza z wykorzystaniem materiału
węglowego jako sorbentu stałego
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234250
(22) 2016 04 25 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Utwardzalny promieniowaniem LED lakier do paznokci
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234251
(22) 2016 10 11 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Sposób usuwania tlenków azotu NOx z gazów w fotokatalitycznym reaktorze oraz fotokatalityczny reaktor do usuwania tlenków azotu NOx
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234252
(22) 2017 01 13 01/2020
(10%) 2019 11 18
(54) Sposób otrzymywania stabilnego sorbenta CO2 na bazie modyfikowanego potasem ditlenku tytanu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234253
(22) 2017 03 29 01/2020
(10%) 2019 10 21
(54) Sposób izomeryzacji alfa-pinenu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W
SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234254 (22) 2017 05 19 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Sposób wytwarzania rozpuszczalnej w wodzie folii polimerowej
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
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(B1) (11) 234255
(22) 2017 11 16 01/2020
(10%) 2019 10 28
(54) Sorbent siarkowodoru i sposób wytwarzania sorbentu siarkowodoru
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234256 (22) 2016 03 21 01/2020
(-)
2019 10 28
(54) Sposób wytwarzania cienkich warstw stopów metali z galem
metodą rozpylania magnetronowego
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
(B1) (11) 234257
(22) 2016 05 23 01/2020
(-)
2019 11 15
(54) Urządzenie do hodowli alg i innych organizmów fototropowych
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
(B1) (11) 234258 (22) 2014 11 27 01/2020
(10%) 2019 10 07
(54) Sposób podnoszenia płyt stropowych w budynku szkieletowym realizowanym szczególną metodą typu lift slab
(73) RYNKIEWICZ ANTONI
ul. Mickiewicza 27 m. 70
01-562 Warszawa
(B1) (11) 234301
(22) 2018 04 09 02/2020
(-)
2019 11 26(
54) Narzędzia i sposób rozdrabniania struktury w walcarce skośnej
trzema walcami
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 234302
(22) 2018 04 09 02/2020
(54) Narzędzia do rozdrabniania struktury
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(-)

2019 11 26

(B1) (11) 234391
(22) 2018 01 22 02/2020
(10%) 2019 11 27
(54) Sposób fotokatalitycznego usuwania fenolu z roztworu wodnego
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

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) 2235059
(54) Warianty FC o zmodyfikowanym wiązaniu do FCRN
(21) 0606 (22) 2019 12 20
(71) Xencor, Inc., MONROVIA (US)
(93) EU/1/19/1371 2019 07 05 ULTOMIRIS - RAWULIZUMAB
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(T3) (68) 2808343
(54) Warianty Fc ze zmienionym wiązaniem do FcRn
(21) 0607 (22) 2019 12 20
(71) Xencor, Inc., MONROVIA (US)
(93) EU/1/19/1371 2019 07 05 ULTOMIRIS - RAWULIZUMAB
(T3) (68) 2784084
(54) Przeciwciała antagonistyczne wobec heterologicznych polipeptydów IL-17A/F
(21) 0608 (22) 2020 01 09
(71) Genentech, Inc., SOUTH SAN FRANCISCO (US)
(93) EU/1/15/1085 2016 04 28 TALTZ - IKSEKIZUMAB
(T3) (68) 2784084
(54) Przeciwciała antagonistyczne wobec heterologicznych polipeptydów IL-17A/F
(21) 0609 (22) 2020 01 09
(71) Genentech, Inc., SOUTH SAN FRANCISCO (US)
(93) EU/1/14/980 2015 01 19 COSENTYX - SEKUKINUMAB

Nr 2/2020

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) 222211
(54) Przeciwciało przeciwko OPGL, kompozycja je zawierająca, jego
zastosowanie i sposób jego wytwarzania, sposób wykrywania poziomu OPGL, kompozycja obejmująca polinukleotydy i komórka
gospodarza
(21) 0389 (22) 2016 04 07
(71) AMGEN, INC., THOUSAND OAKS (US) AMGEN FREMONT INC.,
FREMONT (US)
(93) EU/1/10/618/001 DO 004 2010 05 28 PROLIA - DENOZUMAB
(98) 2019 12 23
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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 71 215 do nr 71 266 oraz 69 708)

(Y1) (11) 71219
(41) 2018 05 21
(51) A61B 5/04 (2006.01)
(21) 125776
(22) 2016 11 17
(72) OWCZAREK MAGDALENA, Konstantynów Łódzki (PL);
PABJAŃCZYK-WLAZŁO EWELINA, Łódź (PL)
(73) TEX LIFE&HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Nieinwazyjne urządzenie do monitorowania poziomu wody
w organizmie człowieka
(Y1) (11) 71259
(41) 2019 07 01
(51) A62B 18/02 (2006.01)
A62B 18/08 (2006.01)
(21) 126904
(22) 2017 12 27
(72) GMOSIŃSKI JACEK, Zgierz (PL); JABŁOŃSKI MIROSŁAW, Łódź (PL);
JASIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL); KRZYŻANOWSKI JACEK, Łódź (PL)
(73) FILTER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz (PL)
(54) Półmaska do filtracji powietrza
(Y1) (11) 71222
(41) 2019 02 11
(51) B01D 35/02 (2006.01)
B01D 35/30 (2006.01)
(21) 126520
(22) 2017 08 04

(72) MALINOWSKI RYSZARD, Łęczna (PL)
(73) MALINOWSKI RYSZARD MALINEX PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE, Łęczna (PL)
(54) Przenośny filtr pneumatyczny
(Y1) (11) 71217
(41) 2016 08 16
(51) B03D 1/16 (2006.01)
(21) 123777
(22) 2015 02 09
(72) LUBAS WIESŁAW, Warszawa (PL); LUBAS LUBOMIR,
Warszawa (PL); LUBAS MARIUSZ, Warszawa (PL); BŁASZKIEWICZ
DOROTA, Mława (PL)
(73) LUBAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieczfnia-Kolonia (PL)
(54) Stator maszyny flotacyjnej
(Y1) (11) 71252
(41) 2019 10 21
(51) B21D 47/04 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
(21) 127976
(22) 2019 01 21
(72) MIRSKI TOMASZ, Kożuszki-Parcel (PL); ROZNOWSKI MARIUSZ,
Sochaczew (PL)
(73) MFO SPÓŁKA AKCYJNA, Kożuszki-Parcel (PL)
(54) Wspornik ścienny do systemów zamocowań
(Y1) (11) 71227
(41) 2019 06 03
(51) B60Q 1/32 (2006.01)
(21) 126842
(22) 2017 12 02
(72) WAŚ JÓZEF, Oława (PL); WAŚ LESZEK, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF
I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice (PL)
(54) Lampa obrysowa
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(11) 71237
(41) 2019 08 12
B62B 1/14 (2006.01)
127014
(22) 2018 02 11
ORDON ANDRZEJ, Łódź (PL)
ORDON ANDRZEJ XAP, Łódź (PL)
Ręczny wózek transportowy

(Y1) (11) 71249
(41) 2019 06 17
(51) B62D 33/023 (2006.01)
B62D 33/03 (2006.01)
(21) 127404
(22) 2018 06 09
(30) RCD 004543544-0001
2017 12 11
EM
(72) SZCZĘŚNIAK GRZEGORZ, Jaworze (PL); NOGOWCZYK
PAULINA, Bielsko-Biała (PL); OSTROWSKI TOMASZ, Bestwina (PL)
(73) SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Burta samochodu ciężarowego
(Y1) (11) 71247
(41) 2019 10 21
(51) B62K 21/02 (2006.01)
B62M 21/00 (2006.01)
F16H 33/02 (2006.01)
(21) 127257
(22) 2018 04 17
(72) ŚLIWIŃSKI CEZARY, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROF. JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do odzyskiwania energii w pojazdach jednośladowych
(Y1) (11) 71218
(41) 2017 07 03
(51) B62M 7/04 (2006.01)
B62M 9/12 (2006.01)
(21) 124735
(22) 2015 12 28
(72) ŁEBKOWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL)
(73) UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, Gdynia (PL)
(54) Zestaw napędowy motocykla elektrycznego
(Y1) (11) 71234
(41) 2019 07 29
(51) B65D 5/49 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)
(21) 126962
(22) 2018 01 18
(72) MIŚ KAROL, Włoszakowice (PL); MARCZUK ADAM, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój wkładki do opakowania
(Y1) (11) 71238
(41) 2019 09 23
(51) B65D 88/26 (2006.01)
B65D 90/58 (2006.01)
B65D 90/62 (2006.01)
(21) 127158
(22) 2018 03 21
(72) WESOŁOWSKI MIROSŁAW, Białogard (PL)
(73) PROMET WESOŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Białogard (PL)
(54) Szczęka spustowa zasobnika, zwłaszcza na beton
(Y1) (11) 71216
(41) 2018 11 19
(51) B65D 90/08 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
(21) 126347
(22) 2017 05 11
(72) KUSAK IZABELA, Dzierszyn (PL)
(73) KUSAK IZABELA SPEC-HALL, Dzierszyn (PL)
(54) Zespół profili i mocowań kontenera użytkowego
(Y1)
(51)
(21)
(72)

(11) 71254
(41) 2017 04 24
B65G 47/80 (2006.01)
124514
(22) 2015 10 21
STEFAŃSKI JANUSZ, Radom (PL)
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(73) INTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lubawa (PL)
(54) Teleskopowy mechanizm wideł rozsuwanych oraz zespół docisku stosu obrotnicy technologicznej
(Y1) (11) 71240
(41) 2019 10 07
(51) E04B 2/88 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 127177
(22) 2018 03 28
(72) NOWAK MICHAŁ MACIEJ, Warszawa (PL); NIZIŃSKI MACIEJ,
Warszawa (PL)
(73) GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Profil montażowy do szkła pożarowego
(Y1) (11) 71243
(41) 2019 10 07
(51) E04B 2/88 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 127180
(22) 2018 03 28
(72) NOWAK MICHAŁ MACIEJ, Warszawa (PL); NIZIŃSKI MACIEJ,
Warszawa (PL)
(73) GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Profil montażowy do szkła
(Y1) (11) 71245
(41) 2019 10 07
(51) E04B 2/88 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 127182
(22) 2018 03 28
(72) NOWAK MICHAŁ MACIEJ, Warszawa (PL); NIZIŃSKI MACIEJ,
Warszawa (PL)
(73) GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Profil montażowy do szkła
(Y1) (11) 71257
(41) 2019 05 20
(51) E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
C04B 14/24 (2006.01)
(21) 126783
(22) 2017 11 14
(72) KRAWCZYK KRZYSZTOF, Rusociny (PL)
(73) KRAWCZYK KRZYSZTOF FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWA ROMINEX, Rusociny (PL)
(54) Panel termoizolacyjny z białego szkła piankowego
(Y1) (11) 71258
(41) 2019 05 20
(51) E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
C04B 14/24 (2006.01)
(21) 126784
(22) 2017 11 14
(72) KRAWCZYK KRZYSZTOF, Rusociny (PL)
(73) KRAWCZYK KRZYSZTOF FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWA ROMINEX, Rusociny (PL)
(54) Panel termoizolacyjny z białego szkła piankowego
(Y1) (11) 71220
(41) 2018 10 08
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
(21) 126198
(22) 2017 03 29
(72) MAJOCH WACŁAW, Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe z ramą wykończeniową

Nr 2/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(Y1) (11) 71236
(41) 2019 08 12
(51) E04G 1/15 (2006.01)
E04G 1/17 (2006.01)
E04G 1/32 (2006.01)
B25H 3/04 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
(21) 127011
(22) 2018 02 08
(72) WOJNAR ANDRZEJ, Rzeszów (PL)
(73) ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK, ROBERT ZIĘBA,
Rzezawa (PL)
(54) Zestaw modułowych podestów
(Y1) (11) 71232
(41) 2019 07 15
(51) E04G 5/14 (2006.01)
E04G 7/22 (2006.01)
E04G 7/00 (2006.01)
(21) 126942
(22) 2018 01 10
(72) WÓJCIK TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) GRUPA RUSZT-MONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(54) Uchwyt poręczy rusztowaniowej
(Y1) (11) 71233
(41) 2019 07 15
(51) E04G 7/00 (2006.01)
E04G 5/02 (2006.01)
E04G 5/04 (2006.01)
(21) 126943
(22) 2018 01 10
(72) WÓJCIK TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) GRUPA RUSZT-MONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(54) Uchwyt krawężnika rusztowaniowego
(Y1) (11) 71215
(41) 2019 02 25
(51) E04H 3/10 (2006.01)
E04B 1/32 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)
(21) 126525
(22) 2017 08 11
(72) GOŁĘBIEWSKI MICHAŁ, Gdańsk (PL); GOŁAWSKI PAWEŁ,
Gdańsk (PL); OCHAB BOGUSŁAW, Gdańsk (PL); PAWŁOWSKI
ZBIGNIEW, Gdańsk (PL)
(73) GOŁĘBIEWSKI MICHAŁ, Gdańsk (PL); GOŁAWSKI PAWEŁ,
Gdańsk (PL); OCHAB BOGUSŁAW, Gdańsk (PL); PAWŁOWSKI
ZBIGNIEW, Gdańsk (PL)
(54) Hala namiotowa o konstrukcji prętowo-cięgnowej na planie
wielokąta zwłaszcza foremnego
(Y1) (11) 71251
(41) 2019 01 02
(51) E05B 19/02 (2006.01)
E05B 19/06 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05B 27/04 (2006.01)
E05B 35/14 (2006.01)
(62) 126150
(21) 127655
(22) 2017 03 16
(30) CZ2016-32626 U 2016 07 28
CZ
(72) STENCL JIRI, Javornice (CZ); FIBIKAR LUBOS, Zdar nad Orlici (CZ);
REMEN ROMAN, Ziar nad Hronom (SK)
(73) ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Rychnov nad Knĕžnou (CZ)
(54) Zestaw klucza i wkładki bębenkowej
(Y1) (11) 71250
(41) 2019 01 02
(51) E05B 27/00 (2006.01)
E05B 27/04 (2006.01)
E05B 35/14 (2006.01)
(62) 126150
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(21) 127654
(22) 2017 03 16
(30) CZ2016-32626 U 2016 07 28
CZ
(72) STENCL JIRI, Javornice (CZ); FIBIKAR LUBOS, Zdar nad Orlici (CZ);
REMEN ROMAN, Ziar nad Hronom (SK)
(73) ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Rychnov nad Knĕžnou (CZ)
(54) Wkładka bębenkowa
(Y1) (11) 71241
(41) 2019 10 07
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 127178
(22) 2018 03 28
(72) NOWAK MICHAŁ MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Profil ramy skrzydła drzwi do mocowania tafli szklanych
(Y1) (11) 71242
(41) 2019 10 07
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 127179
(22) 2018 03 28
(72) NOWAK MICHAŁ MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Profil ramy skrzydła drzwi do mocowania tafli szklanych
(Y1) (11) 71244
(41) 2019 10 07
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 127181
(22) 2018 03 28
(72) NOWAK MICHAŁ MACIEJ, Warszawa (PL); NIZIŃSKI MACIEJ,
Warszawa (PL)
(73) GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Profil montażowy do szkła
(Y1) (11) 71246
(41) 2019 10 07
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 127183
(22) 2018 03 28
(72) NOWAK MICHAŁ MACIEJ, Warszawa (PL); NIZIŃSKI MACIEJ,
Warszawa (PL)
(73) GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Profil montażowy do szkła
(Y1) (11) 71262
(41) 2019 07 15
(51) E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/28 (2006.01)
(21) 126941
(22) 2018 01 09
(72) JAŚKIEWICZ ROBERT, Koszalin (PL)
(73) AKANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin (PL)
(54) Profil żaluzjowy zwłaszcza do żaluzji plisowanych
(Y1) (11) 71261
(41) 2019 03 11
(51) E06B 9/324 (2006.01)
E06B 9/326 (2006.01)
(21) 126560
(22) 2017 08 30
(72) MAYER MICHAEL, Gelting (DE)
(73) SCHOENBERGER POLSKA ENTERPRISES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Uchwyt sznurka
(Y1) (11) 71221
(41) 2017 08 16
(51) E06B 11/08 (2006.01)
G07C 9/02 (2006.01)
(21) 124825
(22) 2016 02 04
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(72) CAŁEK TOMASZ, Rudawa (PL)
(73) CAŁEK TOMASZ, Rudawa (PL)
(54) Bramka obrotowa-trójramienna
(Y1) (11) 71253
(41)
(51) E21D 9/04 (2006.01)
(62) 425967
(21) 128238
(22) 2013 03 23
(72) TARAS MIROSŁAW, Świdnik (PL); CHMIELEWSKI JANUSZ,
Lublin (PL); MASIAKIEWICZ MIROSŁAW, Lublin (PL); GOLONKA
ANTONI, Łęczna (PL); URBAŃSKI JULIUSZ, Łęczna (PL);
HARASZCZUK KRYSTIAN, Łęczna (PL); SEMENIUK MARIAN,
Łęczna (PL); STEĆ ROMAN, Lublin (PL); HAJDUK JAN,
Panieńszczyzna (PL); HAJDUK WOJCIECH, Łęczna (PL); LISIECKI
KRZYSZTOF, Świdnik (PL); SZYSZKA ARTUR, Lublin (PL); PAWLIKKARYBA MAŁGORZATA, Suszno (PL); MARCZAK PIOTR,
Piotrawin (PL); PATER ZBIGNIEW, Lublin (PL)
(73) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Jastków (PL)
(54) Urządzenie urabiające do drążenia wyrobiska chodnikowego
(Y1) (11) 71231
(41) 2019 07 01
(51) E21D 15/48 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
(21) 126908
(22) 2017 12 29
(72) DONICA JAN, Katowice (PL)
(73) DONICA JAN, Katowice (PL)
(54) Wkładka rozpierająco-stabilizująca podporę górniczą
(Y1) (11) 71248
(41) 2019 10 21
(51) E21D 20/00 (2006.01)
E21B 15/04 (2006.01)
(21) 127261
(22) 2018 04 19
(72) MŁYŃCZAK MARIUSZ, Złotoryja (PL); KAŹMIERCZAK
WIESŁAW, Lubin (PL); OSTAPÓW LESŁAW, Kunice (PL);
CZAJKOWSKI ANDRZEJ, Legnica (PL); KARLIŃSKI JACEK, Oława (PL)
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(54) Wysięgnik teleskopowy modułowy
(Y1) (11) 71266
(41) 2019 11 18
(51) E21F 17/107 (2006.01)
E21F 15/00 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
B66F 3/35 (2006.01)
(21) 128436
(22) 2019 07 25
(72) KUŹMA HENRYK, Tychy (PL); SZATAN BARTOSZ, Żory (PL)
(73) DSI SCHAUM CHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów (PL)
(54) Pojemnik, zwłaszcza pojemnik wypełniająco-podpornościowy
(Y1) (11) 71223
(41) 2019 05 20
(51) F16D 21/00 (2006.01)
(21) 126790
(22) 2017 11 16
(72) LUKASZCZYK DANIEL, Piekary Śląskie (PL); CAŁKA ARTUR,
Ruda Śląska (PL)
(73) MOJ SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Sprzęgło elastyczne wieloczłonowe
(Y1) (11) 71239
(41) 2019 10 07
(51) F16L 3/08 (2006.01)
F16L 3/10 (2006.01)
(21) 127169
(22) 2018 03 26
(72) MRÓZ ANDRZEJ, Gdów (PL)
(73) MRÓZ ANDRZEJ TERMOKONTROL, Gdów (PL)
(54) Uchwyt mocujący do rur i kabli
(Y1) (11) 71260
(41) 2019 07 15
(51) F21S 41/00 (2018.01)
(21) 126926
(22) 2018 01 04

Nr 2/2020

(72) WAŚ JÓZEF, Oława (PL); WAŚ LESZEK, Oława (PL)
(73) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF
I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice (PL)
(54) Moduł do wytwarzania światła laserowego w lampach pojazdów samochodowych
(Y1) (11) 71256
(41) 2019 05 20
(51) F23J 1/02 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
(21) 126780
(22) 2017 11 13
(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) P.P.H. KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Kocioł grzewczy
(Y1) (11) 71225
(41) 2019 06 03
(51) F24B 9/04 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
(21) 126810
(22) 2017 11 23
(72) ORSZULIK EUGENIUSZ, Katowice (PL); ĆWIĘKA LESZEK,
Motkowice (PL); ĆWIĘKA MAGDALENA, Motkowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Urządzenie dwufunkcyjne na paliwa stałe z pionowym podajnikiem
(Y1) (11) 71226
(41) 2019 06 03
(51) F24H 1/40 (2006.01)
F24H 1/41 (2006.01)
(21) 126811
(22) 2017 11 23
(72) ORSZULIK EUGENIUSZ, Katowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Kocioł na paliwa stałe z ekranowaną komorą grzewczą
(Y1) (11) 71255
(41) 2018 12 17
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
(21) 126398
(22) 2017 06 13
(72) SITEK ZBIGNIEW, Brzeźnica (PL)
(73) SITEK ALDONA RÓŻA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
SEKO, Dębica (PL)
(54) Ruszt obrotowy w kotłach centralnego ogrzewania
(Y1) (11) 71229
(41) 2019 06 17
(51) G01R 31/28 (2006.01)
(21) 126882
(22) 2017 12 15
(72) BOGDAN ARKADIUSZ, Gilowice (PL); LEŚNIAK ADAM, Sucha
Beskidzka (PL); KOT KRZYSZTOF, Bieńkówka (PL)
(73) FITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sucha Beskidzka (PL)
(54) Zespół złącza mechaniczno-elektrycznego adaptera testera
płytek obwodów drukowanych
(Y1) (11) 71263
(41) 2019 09 09
(51) G04B 19/00 (2006.01)
G04B 19/34 (2006.01)
(21) 127093
(22) 2018 03 05
(72) ROCZON SŁAWOMIR, Lublin (PL)
(73) ROCZON SŁAWOMIR PATENT, Lublin (PL)
(54) Zegar lustrzany
(Y1) (11) 71264
(41) 2019 09 09
(51) G04B 47/00 (2006.01)
G04B 45/00 (2006.01)
(21) 127098
(22) 2018 03 07
(72) ROCZON SŁAWOMIR, Lublin (PL)
(73) ROCZON SŁAWOMIR PATENT, Lublin (PL)
(54) Zegar świetlny

Nr 2/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(Y1) (11) 69708
(41) 2017 07 03
(51) G06F 3/01 (2006.01)
G06F 3/0354 (2013.01)
(21) 124706
(22) 2015 12 22
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); LECH MICHAŁ, Gdynia (PL);
HOFFMANN PIOTR, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); MICROSYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL);
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Elektroniczny pisak, zwłaszcza do ekranów dotykowych pojemnościowych
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71224
(41) 2019 06 03
G08B 13/16 (2006.01)
126808
(22) 2017 11 21
ZAWADZKI WOJCIECH, Zawiercie (PL)
ZAWADZKI WOJCIECH, Zawiercie (PL)
Samochodowy czujnik alarmowy

(Y1) (11) 71228
(41) 2019 06 17
(51) H01F 21/06 (2006.01)
(21) 126858
(22) 2017 12 07
(72) LIGENZA SŁAWOMIR, Sulisławice (PL); WOREK CEZARY,
Kraków (PL)
(73) FIDELTRONIK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sucha Beskidzka (PL)
(54) Karkas uzwojenia indukcyjnego
(Y1) (11) 71230
(41) 2019 07 01
(51) H01H 50/02 (2006.01)
(21) 126905
(22) 2017 12 27
(72) ŚWIĘCH MARCIN, Kraków (PL); KAWA ADAM,
Częstochowa (PL); HANC ARTUR, Kraków (PL); KARAŚ KRZYSZTOF,
Zielonki (PL); ZELIK ADAM, Kraków (PL)
(73) MAAR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Komora łukoszczelna
(Y1) (11) 71235
(41) 2019 08 12
(51) H02B 15/00 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
G12B 9/04 (2006.01)
(21) 127000
(22) 2018 02 02
(72) GAŁKOWSKI ADRIAN, Toruń (PL); KOZIEJA KAMIL, Toruń (PL);
BRZOZOWSKI RAFAŁ, Dobrowo (PL)
(73) ANIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(54) Obudowa urządzenia sterującego
(Y1) (11) 71265
(41) 2019 08 26
(51) H02G 3/08 (2006.01)
H02G 3/12 (2006.01)
E04F 19/08 (2006.01)
(21) 127056
(22) 2018 02 21
(72) ŁABUDA PAWEŁ, Otwock Wielki (PL)
(73) ŁABUDA PAWEŁ INTERSYSTEM, Otwock Wielki (PL)
(54) Osłona dla osprzętu elektrycznego
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A47B 47/00 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A62B 18/08 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
B01D 35/30 (2006.01)
B03D 1/16 (2006.01)
B21D 47/04 (2006.01)
B25H 3/04 (2006.01)
B60Q 1/32 (2006.01)
B62B 1/14 (2006.01)
B62D 33/023 (2006.01)
B62D 33/03 (2006.01)
B62K 21/02 (2006.01)
B62M 21/00 (2006.01)
B62M 7/04 (2006.01)
B62M 9/12 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)
B65D 88/26 (2006.01)
B65D 90/58 (2006.01)
B65D 90/62 (2006.01)
B65D 90/08 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65G 47/80 (2006.01)
B66F 3/35 (2006.01)
C04B 14/24 (2006.01)
C04B 14/24 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04B 1/32 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 19/08 (2006.01)
E04G 1/15 (2006.01)
E04G 1/17 (2006.01)
E04G 1/32 (2006.01)
E04G 5/14 (2006.01)
E04G 7/22 (2006.01)
E04G 7/00 (2006.01)
E04G 7/00 (2006.01)
E04G 5/02 (2006.01)
E04G 5/04 (2006.01)
E04H 3/10 (2006.01)
E05B 19/02 (2006.01)
E05B 19/06 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)

71236*
71219
71259
71259*
71222
71222*
71217
71252
71236*
71227
71237
71249
71249*
71247
71247*
71218
71218*
71234
71234*
71238
71238*
71238*
71216
71216*
71254
71266*
71257*
71258*
71240
71243
71245
71215*
71215*
71257
71257*
71258
71258*
71220
71220*
71257*
71258*
71265*
71236
71236*
71236*
71232
71232*
71232*
71233
71233*
71233*
71215
71251
71251*
71251*

E05B 27/04 (2006.01)
E05B 35/14 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05B 27/04 (2006.01)
E05B 35/14 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/28 (2006.01)
E06B 9/324 (2006.01)
E06B 9/326 (2006.01)
E06B 11/08 (2006.01)
E21B 15/04 (2006.01)
E21D 9/04 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
E21F 17/107 (2006.01)
E21F 15/00 (2006.01)
F16D 21/00 (2006.01)
F16H 33/02 (2006.01)
F16L 3/08 (2006.01)
F16L 3/10 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
F21S 41/00 (2018.01)
F23J 1/02 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F24B 9/04 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 1/40 (2006.01)
F24H 1/41 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
G01R 31/28 (2006.01)
G04B 19/00 (2006.01)
G04B 19/34 (2006.01)
G04B 47/00 (2006.01)
G04B 45/00 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06F 3/0354 (2013.01)

71251*
71251*
71250
71250*
71250*
71240*
71240*
71243*
71243*
71245*
71245*
71220*
71241
71241*
71242
71242*
71244
71244*
71246
71246*
71262
71262*
71261
71261*
71221
71248*
71253
71231
71231*
71248
71266*
71266
71266*
71223
71247*
71239
71239*
71252*
71260
71256
71225*
71255*
71225
71256*
71225*
71226
71226*
71255
71229
71263
71263*
71264
71264*
69708
69708*

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

* 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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G07C 9/02 (2006.01)
G08B 13/16 (2006.01)
G12B 9/04 (2006.01)
H01F 21/06 (2006.01)
H01H 50/02 (2006.01)

71221*
71224
71235*
71228
71230

H02B 15/00 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
H02G 3/12 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)

71235
71265
71265*
71235*

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

69708
71215
71216
71217
71218
71219
71220
71221
71222
71223
71224
71225
71226
71227
71228
71229
71230
71231
71232
71233
71234
71235
71236
71237
71238
71239
71240

G06F 3/01 (2006.01)
E04H 3/10 (2006.01)
B65D 90/08 (2006.01)
B03D 1/16 (2006.01)
B62M 7/04 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E06B 11/08 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
F16D 21/00 (2006.01)
G08B 13/16 (2006.01)
F24B 9/04 (2006.01)
F24H 1/40 (2006.01)
B60Q 1/32 (2006.01)
H01F 21/06 (2006.01)
G01R 31/28 (2006.01)
H01H 50/02 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
E04G 5/14 (2006.01)
E04G 7/00 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
H02B 15/00 (2006.01)
E04G 1/15 (2006.01)
B62B 1/14 (2006.01)
B65D 88/26 (2006.01)
F16L 3/08 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)

71241
71242
71243
71244
71245
71246
71247
71248
71249
71250
71251
71252
71253
71254
71255
71256
71257
71258
71259
71260
71261
71262
71263
71264
71265
71266

E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
B62K 21/02 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
B62D 33/023 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05B 19/02 (2006.01)
B21D 47/04 (2006.01)
E21D 9/04 (2006.01)
B65G 47/80 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F23J 1/02 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
F21S 41/00 (2018.01)
E06B 9/324 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
G04B 19/00 (2006.01)
G04B 47/00 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
E21F 17/107 (2006.01)

03/2015
14/2018
18/2018

(U1) (21) 126390
(U1) (21) 127130

25/2018
06/2019

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(Y1) (11) 66172
(Y1) (11) 66502
(Y1) (11) 66533
(Y1) (11) 66675
(Y1) (11) 66677
(Y1) (11) 66771
(Y1) (11) 66773
(Y1) (11) 67042
(Y1) (11) 67043
(Y1) (11) 67145
(Y1) (11) 67146
(Y1) (11) 67147
(Y1) (11) 67148
(Y1) (11) 67149
(Y1) (11) 67150
(Y1) (11) 67151
(Y1) (11) 68130
(Y1) (11) 68451
(Y1) (11) 68453
(Y1) (11) 68536
(Y1) (11) 70408

2019 02 17
2019 02 21
2019 02 14
2019 02 21
2019 02 28
2019 02 28
2019 03 08
2019 02 28
2019 03 02
2019 02 28
2019 02 28
2019 03 01
2019 03 01
2019 03 01
2019 03 01
2019 03 01
2019 02 19
2019 02 26
2019 03 03
2019 03 07
2019 07 12

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.

OGŁOSZENIA

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) 126366
(U1) (21) 126553
(U1) (21) 126567
(U1) (21) 126687
(U1) (21) 126688
(U1) (21) 126689
(U1) (21) 127103
(U1) (21) 127851

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.

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

(U1) (21) 123105
24/2015
(U1) (21) 123657(62) 120457
07/2016
(U1) (21) 125260
01/2018
(U1) (21) 125673
09/2018
(U1) (21) 125693
09/2018
(U1) (21) 126175
20/2018
(U1) (21) 126311
23/2018

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

(U1) (21) 122252
(U1) (21) 125872
(U1) (21) 126046

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

Nr 2/2020

25/2018
16/2018
06/2019
07/2018
07/2018
07/2018
26/2018
09/2019

SPROSTOWANIA OPISÓW OCHRONNYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(Y1) (11) 69708
Postanowiono ponownie wydrukować opis
ochronny wzoru użytkowego Ru.69708, w miejsce uprawnionego Politechnika Gdańska, Gdańsk, wpisać: Politechnika Gdańska,
Gdańsk; Microsystem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
Sopot; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
Warszawa;

Nr 2/2020
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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

(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 25 811 do nr 25 906)

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

09-09
(11) 25811
(22) 2019 09 24
(21) 27994
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25812
(22) 2019 09 24
(21) 27995
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 09-09
(11) 25813
(22) 2019 09 24
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF

(21) 27996

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

21-04
(11) 25814
(22) 2019 04 18
(21) 27576
SÓWKA AGATA SÓWKA DESIGN, Ostrów Mazowiecka (PL)
SÓWKA KAROL
Stabilizator do namiotów Tipi

(51) 09-05
(11) 25815
(22) 2019 08 30
(21) 27954
(73) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(72) OLENIACZ ANDRZEJ, TARASIŃSKI HENRYK
(54) Opakowanie
(55)
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(51) 09-05
(11) 25816
(22) 2019 08 30
(21) 27956
(73) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(72) OLENIACZ ANDRZEJ, TARASIŃSKI HENRYK
(54) Opakowanie
(55)

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

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

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

11-01
(11) 25817
(22) 2019 09 25
(21) 28000
AVISA A. KUJAWA, L. KUJAWA SPÓŁKA JAWNA, Fasty (PL)
KUJAWA ANDRZEJ
Brelok

11-01
(11) 25818
(22) 2019 09 25
(21) 27999
AVISA A. KUJAWA, L. KUJAWA SPÓŁKA JAWNA, Fasty (PL)
KUJAWA ANDRZEJ
Brelok

11-01
(11) 25819
(22) 2019 09 25
(21) 27998
AVISA A. KUJAWA, L. KUJAWA SPÓŁKA JAWNA, Fasty (PL)
KUJAWA ANDRZEJ
Brelok

Nr 2/2020

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

11-01
(11) 25820
(22) 2019 09 25
(21) 28005
AVISA A. KUJAWA, L. KUJAWA SPÓŁKA JAWNA, Fasty (PL)
KUJAWA ANDRZEJ
Brelok

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

25-02
(11) 25821
(22) 2019 07 10
(21) 27844
DREWING DAWID DAV LAMIT, Skrzeszewo (PL)
DREWING DAWID, DREWING JOLANTA, STOLC MATEUSZ
Płot

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

28-03
(11) 25822
(22) 2019 09 23
GAJOWCZYK ANNA OVIUM, Wrocław (PL)
GAJOWCZYK ANNA
Płatek kosmetyczny

(21) 27989

(51) 09-03
(11) 25823
(22) 2019 09 03
(73) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
(72) SAPIŃSKI DARIUSZ
(54) Pudełko do przechowywania serów
(55)

(21) 27962

Nr 2/2020
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

09-09
(11) 25824
(22) 2019 09 24
(21) 27991
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25825
(22) 2019 09 24
(21) 27992
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25826
(22) 2019 09 24
(21) 27993
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

13-03
(11) 25827
(22) 2019 08 05
DUDZIEC WŁODZIMIERZ DUWEX, Pruszków (PL)
DUDZIEC WŁODZIMIERZ
Pierścień mocujący do puszki elektrycznej

51

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

21-01
(11) 25829
(22) 2019 07 11
JAWORSKI MAREK ANTONI, Sulejówek (PL)
JAWORSKI MAREK ANTONI
Alfabet obrazkowy

(21) 27845

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

02-04
(11) 25830
(22) 2019 08 22
JIANTING YE, Wólka Kosowska (PL)
JIANTING YE
Klapki

(21) 27934

(51) 31-00
(11) 25831
(22) 2018 05 15
(73) ZJ TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(72) JANKOWSKI MAREK, TYSZCZUK KRZYSZTOF
(54) Urządzenie do rozdrabniania
(55)

(21) 26576

21-01
(11) 25832
(22) 2019 11 06
OSTOJSKA ANETA, Warszawa (PL)
OSTOJSKA ANETA
Zestaw do majsterkowania dla dzieci

(21) 28122

(21) 27885

(51) 04-03
(11) 25828
(22) 2019 07 25
(21) 27869
(73) MALINOWSKI RYSZARD PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE MALINEX, Łęczna (PL)
(72) MALINOWSKI RYSZARD
(54) Szczotka serwisowa do rozjazdów kolejowych
(55)

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

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

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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02-02
(11) 25833
(22) 2019 08 12
(21) 27897
ROSZAK ELŻBIETA ELIZABETH COLLECTION, Poznań (PL)
ROSZAK ELŻBIETA
Sukienka

02-02
(11) 25834
(22) 2019 08 12
(21) 27898
ROSZAK ELŻBIETA ELIZABETH COLLECTION, Poznań (PL)
ROSZAK ELŻBIETA
Sukienka

(51) 25-02
(11) 25835
(22) 2019 06 13
(21) 27760
(73) MAC WACŁAW, Łańcut (PL)
(72) MAC WACŁAW
(54) Dekoracyjno-ociepleniowy bal elewacyjny na budynki oraz
wewnątrz pomieszczeń z pióro-wpustem
(55)

Nr 2/2020

(51) 25-01
(11) 25837
(22) 2019 07 23
(21) 27863
(73) ELKAMINO DOM MICHTA I ŚWIERŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Jaktorów-Kolonia (PL)
(72) ŚWIERŻEWSKI ROBERT
(54) Płyta ścienna
(55)

(51) 25-01
(11) 25838
(22) 2019 07 23
(21) 27864
(73) ELKAMINO DOM MICHTA I ŚWIERŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Jaktorów-Kolonia (PL)
(72) ŚWIERŻEWSKI ROBERT
(54) Płyta ścienna
(55)

(51) 25-01
(11) 25839
(22) 2019 07 23
(21) 27865
(73) ELKAMINO DOM MICHTA I ŚWIERŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Jaktorów-Kolonia (PL)
(72) ŚWIERŻEWSKI ROBERT
(54) Płyta ścienna
(55)

(51) 25-01
(11) 25840
(22) 2019 07 23
(21) 27867
(73) ELKAMINO DOM MICHTA I ŚWIERŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Jaktorów-Kolonia (PL)
(72) MICHTA SYLWESTER
(54) Płytka ścienna
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 25836
(22) 2019 07 03
INCUVO SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
ZARYCHTA JAKUB
Logo

(21) 27829

(51) 25-01
(11) 25841
(22) 2019 07 23
(21) 27866
(73) ELKAMINO DOM MICHTA I ŚWIERŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Jaktorów-Kolonia (PL)
(72) ŚWIERŻEWSKI ROBERT

Nr 2/2020
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(54) Płyta ścienna
(55)

(54) Drzwi
(55)

(51) 11-01
(11) 25842
(22) 2019 08 07
(21) 27894
(73) STRYCZNIEWICZ KAMILA, Warszawa (PL);
STRYCZNIEWICZ WIT ANTONI, Warszawa (PL)
(72) STRYCZNIEWICZ KAMILA, STRYCZNIEWICZ WIT ANTONI
(54) Pierścionek
(55)

(51) 25-02
(11) 25843
(22) 2019 06 13
(21) 27964
(73) MAC WACŁAW, Łańcut (PL)
(72) MAC WACŁAW
(54) Dekoracyjno-ociepleniowy łątek elewacyjny na budynki oraz
na ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń
(55)

(51) 32-00
(11) 25844
(22) 2019 09 30
(21) 28014
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
(72) KUBALA ROMAN
(54) Wzór graficzny
(55)

(51) 25-02
(11) 25845
(22) 2019 02 07
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(72) GROŃ KRZYSZTOF

53

(21) 27330

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

25-02
(11) 25846
(22) 2019 07 19
(21) 27856
BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
KACZMARZYK STANISŁAW, BARECKI ZBIGNIEW, FICEK JERZY
Siatka zgrzewana

(51) 02-02
(11) 25847
(22) 2019 04 08
(73) GOD IS LOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(72) BĄCZYŃSKA MAJA
(54) Koszula
(55)

(21) 27533

(51) 15-04
(11) 25848
(22) 2019 07 09
(21) 27838
(73) GUNTER GROSSMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lidzbark (PL)
(72) Hoxha Aldi
(54) Koparka
(55)

54
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(51) 15-04
(11) 25849
(22) 2019 07 09
(21) 27839
(73) GUNTER GROSSMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lidzbark (PL)
(72) Hoxha Aldi
(54) Koparka
(55)

Nr 2/2020

(54) Klosz zwłaszcza znicza nagrobnego
(55)

(51) 09-03
(11) 25853
(22) 2019 07 31
(21) 27881
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(72) SMAGACZ RAFAŁ
(54) Opakowanie
(55)
(51) 15-04
(11) 25850
(22) 2019 07 09
(21) 27841
(73) GUNTER GROSSMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lidzbark (PL)
(72) Hoxha Aldi
(54) Koparka
(55)

(51) 09-05
(11) 25854
(22) 2019 08 30
(21) 27955
(73) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(72) TARASIŃSKI HENRYK, OLENIACZ ANDRZEJ
(54) Opakowanie
(55)

(51) 15-04
(11) 25851
(22) 2019 07 09
(21) 27842
(73) GUNTER GROSSMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lidzbark (PL)
(72) Hoxha Aldi
(54) Koparka
(55)

(51) 26-01
(11) 25852
(22) 2019 09 30
(21) 28012
(73) WIŚNIEWSKI MAREK JAMAR EX GROUP, Piasek (PL)
(72) WIŚNIEWSKI MAREK

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

06-02, 06-04 (11) 25855 (22) 2019 09 20
(21) 27985
LINKA JAROSŁAW ZAKŁAD STOLARSKI JARSTOL, Perzów (PL)
LINKA JAROSŁAW
Meble

Nr 2/2020
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

06-06
(11) 25856
(22) 2019 10 02
(21) 28028
LINKA JAROSŁAW ZAKŁAD STOLARSKI JARSTOL, Perzów (PL)
LINKA JAROSŁAW
Ściana frontowa mebla lub część tej ściany

(51) 32-00
(11) 25857
(22) 2019 08 01
(21) 27883
(73) JAKOB HABERFELD STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(72) GAJEK PIOTR
(54) Ornament
(55)

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

11-02
(11) 25858
(22) 2019 09 11
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty (PL)
SZEMIK IRENEUSZ
Flakon

(21) 27973

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

11-02
(11) 25859
(22) 2019 09 11
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty (PL)
SZEMIK IRENEUSZ
Misa

(21) 27974

(51) 14-03
(11) 25860
(22) 2019 10 07
(21) 28035
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(72) ASZTEMBORSKI JAKUB, SYROKA ZENON

55

(54) Antena helikalna
(55)

(51) 06-04
(11) 25861
(22) 2019 10 02
(21) 28026
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czerwonak (PL)
(72) LECIEJEWSKA JOANNA
(54) Zestaw mebli
(55)

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

11-02
(11) 25862
(22) 2019 11 15
(21) 28146
ZIELKA JOANNA SKLEP NA OKAZJE, Nowy Dwór Gdański (PL)
ZIELKA JOANNA
Magnes

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

06-07
(11) 25863
(22) 2019 11 15
(21) 28148
ZIELKA JOANNA SKLEP NA OKAZJE, Nowy Dwór Gdański (PL)
ZIELKA JOANNA
Ramki na fotografie

56
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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06-07
(11) 25864
(22) 2019 11 15
(21) 28149
ZIELKA JOANNA SKLEP NA OKAZJE, Nowy Dwór Gdański (PL)
ZIELKA JOANNA
Ramka na fotografie

06-07
(11) 25865
(22) 2019 11 15
(21) 28150
ZIELKA JOANNA SKLEP NA OKAZJE, Nowy Dwór Gdański (PL)
ZIELKA JOANNA
Ramka na fotografie

(51) 09-03
(11) 25866
(22) 2019 09 05
(21) 27963
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KIER TADEUSZ
ŻELAZKO SPÓŁKA JAWNA, Nowy Sącz (PL)
(72) ŻELAZKO TADEUSZ
(54) Pudełko
(55)

(51) 26-05
(11) 25867
(22) 2018 11 21
(21) 27769
(73) GLALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
GLIWICE (PL)
(72) KOCIK ŁUKASZ, PIWOWARCZYK DARIUSZ
(54) Profil oświetleniowy
(55)

(51) 13-02
(11) 25868
(22) 2019 08 13
(30) 2019 02 25
30-2019-0008431 (KR)

(21) 27905
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(73) SANG-A FRONTEC CO.,LTD., Incheon (KR)
(72) SEOK HEO WON, JIN LEE YOUNG, LOUL LEE SANG, IL CHO
BYUNG
(54) Skrzynka akumulatora
(55)

(51) 06-01
(11) 25869
(22) 2019 08 20
(21) 27921
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon (PL)
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Kanapa narożna
(55)

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

06-04, 06-03, 06-01 (11) 25870 (22) 2019 10 14 (21) 28045
FĄFARA PAWEŁ ICF WOOD, Czudec (PL)
FĄFARA PAWEŁ
Zestaw mebli

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

06-01, 06-03, 06-04 (11) 25871 (22) 2019 10 14 (21) 28047
FĄFARA PAWEŁ ICF WOOD, Czudec (PL)
FĄFARA PAWEŁ
Zestaw mebli
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(51) 26-05
(11) 25872
(22) 2019 10 02
(21) 28020
(73) EKO-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa (PL)
(72) OSÓBKA KRZYSZTOF
(54) Lampa
(55)

57

(54) Lampa
(55)

(51) 26-05
(11) 25876
(22) 2019 10 02
(21) 28024
(73) EKO-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa (PL)
(72) OSÓBKA KRZYSZTOF
(54) Lampa
(55)
(51) 26-05
(11) 25873
(22) 2019 10 02
(21) 28021
(73) EKO-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa (PL)
(72) OSÓBKA KRZYSZTOF
(54) Lampa
(55)

(51) 26-05
(11) 25877
(22) 2019 10 02
(21) 28025
(73) EKO-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa (PL)
(72) OSÓBKA KRZYSZTOF
(54) Lampa
(55)

(51) 26-05
(11) 25874
(22) 2019 10 02
(21) 28022
(73) EKO-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa (PL)
(72) OSÓBKA KRZYSZTOF
(54) Lampa
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51) 26-05
(11) 25875
(22) 2019 10 02
(21) 28023
(73) EKO-LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa (PL)
(72) OSÓBKA KRZYSZTOF

09-09
(11) 25878
(22) 2019 10 22
(21) 28062
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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09-09
(11) 25879
(22) 2019 10 22
(21) 28063
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

09-09
(11) 25880
(22) 2019 10 22
(21) 28064
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25881
(22) 2019 10 22
(21) 28065
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25882
(22) 2019 10 22
(21) 28066
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 09-09
(11) 25883
(22) 2019 10 22
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF

(21) 28067
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(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55)

(51) 09-03
(11) 25884
(22) 2019 10 11
(21) 28042
(73) VISA BELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna (PL)
(72) CYBULSKI WOJCIECH
(54) Opakowanie
(55)

(51) 25-01
(11) 25885
(22) 2019 10 23
(21) 28072
(73) GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) MIEDZIŃSKI PIOTR, MICHALSKI DAMODAR
(54) Panel budowlany
(55)

(51) 25-01
(11) 25886
(22) 2019 10 23
(21) 28073
(73) GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) MIEDZIŃSKI PIOTR, MICHALSKI DAMODAR
(54) Panel budowlany
(55)
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(51) 25-01
(11) 25887
(22) 2019 10 23
(21) 28074
(73) GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) MIEDZIŃSKI PIOTR, MICHALSKI DAMODAR
(54) Panel budowlany
(55)

(51) 25-01
(11) 25888
(22) 2019 10 23
(21) 28075
(73) GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) MIEDZIŃSKI PIOTR, MICHALSKI DAMODAR
(54) Panel budowlany
(55)

(51) 25-01
(11) 25889
(22) 2019 10 23
(21) 28077
(73) GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) MIEDZIŃSKI PIOTR, MICHALSKI DAMODAR
(54) Panel budowlany
(55)

(51) 25-01
(11) 25890
(22) 2019 10 23
(21) 28078
(73) GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) MIEDZIŃSKI PIOTR, MICHALSKI DAMODAR

59

(54) Panel budowlany
(55)

(51) 25-01
(11) 25891
(22) 2019 10 23
(21) 28079
(73) GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) MIEDZIŃSKI PIOTR, MICHALSKI DAMODAR
(54) Panel budowlany
(55)

(51) 25-01
(11) 25892
(22) 2019 10 23
(21) 28080
(73) GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) MIEDZIŃSKI PIOTR, MICHALSKI DAMODAR
(54) Panel budowlany
(55)

(51) 25-01
(11) 25893
(22) 2019 10 23
(21) 28081
(73) GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) MIEDZIŃSKI PIOTR, MICHALSKI DAMODAR
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(54) Panel budowlany
(55)

(51) 25-01
(11) 25894
(22) 2019 10 23
(21) 28076
(73) GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) MIEDZIŃSKI PIOTR, MICHALSKI DAMODAR
(54) Panel budowlany
(55)

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

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

26-01
(11) 25895
(22) 2019 08 28
(21) 27950
KOSTRZEWA GRZEGORZ P.P.H.U. CERKOS, Przystajń (PL)
KOSTRZEWA GRZEGORZ
Znicz

26-01
(11) 25896
(22) 2019 08 28
(21) 27951
KOSTRZEWA GRZEGORZ P.P.H.U. CERKOS, Przystajń (PL)
KOSTRZEWA GRZEGORZ
Znicz

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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26-01
(11) 25897
(22) 2019 08 28
(21) 27952
KOSTRZEWA GRZEGORZ P.P.H.U. CERKOS, Przystajń (PL)
KOSTRZEWA GRZEGORZ
Znicz

(51) 32-00
(11) 25898
(22) 2019 10 24
(21) 28086
(73) ACTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Modlniczka (PL)
(72) KITA MICHAŁ
(54) Logo
(55)

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

11-02
(11) 25899
(22) 2019 09 30
(21) 28015
CERAMIK ART M. FRANT SPÓŁKA JAWNA, Lublin (PL)
KWIECIŃSKA EDYTA
Figura

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

11-02
(11) 25900
(22) 2019 09 30
(21) 28011
CERAMIK ART M. FRANT SPÓŁKA JAWNA, Lublin (PL)
KWIECIŃSKA EDYTA
Figura

(51) 06-04
(11) 25901
(22) 2019 10 17
(21) 28052
(73) BINKOWSKI ANDRZEJ MEBIN, Stobiecko Szlacheckie (PL)
(72) BINKOWSKI ANDRZEJ
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(54) Zestaw mebli
(55)

61

(54) Mebel dla zwierząt
(55)

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

30-06
(11) 25906
(22) 2019 09 29
GARGULIŃSKI BOGDAN PAKOPI, Brzeźnik (PL)
GARGULIŃSKI BOGDAN
Mebel dla zwierząt

(21) 28180

(51) 25-04
(11) 25902
(22) 2019 09 28
(21) 28008
(73) RECLIK ERWIN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,
Jankowice (PL)
(72) RECLIK ERWIN
(54) Kaszt górniczy wielokomorowy
(55)
WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z
rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

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

03-01
(11) 25903
(22) 2019 09 30
NOWAK MARIA MAGDALENA, Chocznia (PL)
NOWAK MARIA MAGDALENA
Torebka

(21) 28016

(51) 06-01
(11) 25904
(22) 2019 06 10
(21) 27751
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon (PL)
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Komplet mebli tapicerowanych
(55)

(51) 30-06
(11) 25905
(22) 2019 09 29
(73) GARGULIŃSKI BOGDAN PAKOPI, Brzeźnik (PL)
(72) GARGULIŃSKI BOGDAN

(21) 28009

(11) 20564
(11) 20620
(11) 20621
(11) 20622
(11) 20636
(11) 20651
(11) 20652
(11) 20654
(11) 20655
(11) 20659
(11) 20660
(11) 20663
(11) 20664
(11) 20665
(11) 20666
(11) 20667
(11) 20670
(11) 20671
(11) 20672
(11) 20675
(11) 20677
(11) 20679
(11) 20681
(11) 20682
(11) 20684
(11) 20687
(11) 20688
(11) 20707
(11) 20708
(11) 20709
(11) 20715
(11) 20716
(11) 20717
(11) 20718
(11) 20719
(11) 20720
(11) 13613
(11) 07016

2018 12 13
2018 12 03
2018 12 03
2018 12 03
2018 12 11
2018 12 02
2018 12 02
2018 12 06
2018 12 06
2018 12 06
2018 12 06
2018 12 08
2018 12 08
2018 12 08
2018 12 08
2018 12 08
2018 12 07
2018 12 07
2018 12 07
2018 12 16
2018 12 18
2018 12 20
2018 12 24
2018 12 24
2018 12 10
2018 12 12
2018 12 12
2018 12 03
2018 12 04
2018 12 09
2018 12 16
2018 12 16
2018 12 17
2018 12 17
2018 12 17
2018 12 18
2018 05 19
2014 02 16

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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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) 00424 A. Wykreślono: COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM,
LYON, Francja; Wpisano: PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS,
Lyon, Francja
(11) 11894 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska
150513223; Wpisano: LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska
(11) 12993 A. Wykreślono: KUFIETA SPÓŁKA JAWNA, Wodzisław Śląski, Polska, 241759830; Wpisano: KUFIETA SPÓŁKA JAWNA,
Czyżowice, Polska 241759830 Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe
(11) 13523 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska
150513223; Wpisano: LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska
381714187
(11) 13528 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska
150513223; Wpisano: LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska
381714187
(11) 13600 A. Wykreślono: KUFIETA SPÓŁKA JAWNA, Czyżowice, Polska 241759850; Wpisano: KUFIETA SPÓŁKA JAWNA, Czyżowice, Polska 241759830
(11) 13860 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska
150513223; Wpisano: LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska
381714187
(11) 13861 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska
150513223; Wpisano: LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska
381714187
(11) 14802 A. Wykreślono: Jan Gorgiel, Wolsztyn, Polska
970032090; Wpisano: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417
(11) 14803 A. Wykreślono: Jan Gorgiel, Wolsztyn, Polska
970032090; Wpisano: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417
(11) 14943 A. Wykreślono: Jan Gorgiel, Wolsztyn, Polska
970032090; Wpisano: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417
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(11) 14944 A. Wykreślono: Jan Gorgiel, Wolsztyn, Polska
970032090; Wpisano: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417
(11) 16360 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska 150513223;
Wpisano: LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska 381714187
(11) 16663 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe „LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, Polska
150513223; Wpisano: LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska
381714187
(11) 19659 A. Wykreślono: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(11) 20854 A. Wykreślono: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH, Warszawa, Polska 000035197; Wpisano: NAUKOWA
I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, Polska 010464542
(11) 20855 A. Wykreślono: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH, Warszawa, Polska 000035197; Wpisano: NAUKOWA
I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, Polska 010464542
(11) 20856 A. Wykreślono: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH, Warszawa, Polska 000035197; Wpisano: NAUKOWA
I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, Polska 010464542
(11) 20857 A. Wykreślono: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH, Warszawa, Polska 000035197; Wpisano: NAUKOWA
I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, Polska 010464542
(11) 21171 A. Wykreślono: LITWINOW WŁADYSŁAW DR RETTER EC, Warszawa-Wesoła, Polska 142231873; Wpisano: RETTER
WŁADYSŁAW DR RETTER EC, Warszawa, Polska 142231873
(11) 21173 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, Polska CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO, Józefów k. Otwocka, Polska OLSZEWSKI MARIAN
DELTA RESCUE, Grudziądz, Polska ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
LESTER, Kwidzyn, Polska UCZELNIA TECHNICZNO HANDLOWA IM.
HELENY CHODKOWSKIEJ, Warszawa, Polska AMZ KUTNO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ, Warszawa, Polska; Wpisano:
SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, Polska
(11) 21227 A. Wykreślono: PUCCINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobra, Polska 320298931; Wpisano:
PUCCINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce, Polska 320298931
(11) 21256 A. Wykreślono: BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 690433084; Wpisano:
”BLACK RED WHITE” SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj, Polska 950411093
(11) 21390 A. Wykreślono: INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice, Polska 000031503
(11) 22381 A. Wykreślono: TERRAMAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska; Wpisano: DEPHOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabierzów, Polska 121255172
(11) 22544 A. Wykreślono: DEPHOS SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska; Wpi-
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sano: DEPHOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 121255172
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(54) Felgi do pojazdów
(55)

(11) 22690 A. Wykreślono: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH, Warszawa, Polska 000035197; Wpisano: NAUKOWA
I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, Polska 010464542
(11) 22692 A. Wykreślono: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH, Warszawa, Polska 000035197; Wpisano: NAUKOWA
I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, Polska 010464542
(11) 22694 A. Wykreślono: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH, Warszawa, Polska 000035197; Wpisano: NAUKOWA
I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, Polska 010464542
(11) 22695 A. Wykreślono: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH, Warszawa, Polska 000035197; Wpisano: NAUKOWA
I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, Polska 010464542
(11) 22946 A. Wykreślono: PUCCINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobra, Polska 320298931; Wpisano:
PUCCINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce, Polska 320298931

(51) 14-02 (11) DM/204 853 (15) 06.02.2019 (45) 06.12.2019
(73) Traitel Technologies Corporation, 3422 Old Capitol Trail,
19801 Wilmington, Delaware (US)
(54) Urządzenie do przetwarzania danych
(55)

(11) 23738 A. Wykreślono: PUCCINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobra, Polska 320298931; Wpisano:
PUCCINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce, Polska 320298931

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemysłowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru,
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.
(51) 20-02 (11) DM/204 564 (15) 09.07.2019 (45) 13.12.2019
(73) Any Pte. Ltd., 30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, 049712
Singapore (SG)
(54) Stelaż do wystawiania towarów
(55)

(51) 12-16 (11) DM/204 682 (15) 07.11.2019 (45) 20.12.2019
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 1-10 boulevard de l’Europe, 78300
Paris (FR)

(51) 07-02 (11) DM/204 975 (15) 19.04.2019 (45) 27.12.2019
(73) FEMAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Organize
Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 17 Melikgazi, 38070 Kayseri (TR)
(54) Płyta grzewcza do gotowania
(55)
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(51) 28-03 (11) DM/205 228 (15) 30.07.2019 (45) 17.01.2020
(73) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Bulevar Oslobodjenja 137,
11000 Belgrade (RS)
(54) 1.-5. Instrument kosmetyczny do celów pielęgnacyjnych
(55)
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(51) 12-06 (11) DM/204 347 (15) 30.11.2018 (45) 06.12.2019
(73) Lev Yosypovych RABENKO, vul. Olesia Honchara, bud. 26-28,
kv. 67, 01054 Kyiv (UA)
(54) Statek
(55)

Nr 2/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

65

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 324 701 do nr 325 500)
(111) 324701
(220) 2014 02 14
(210) 424848
(151) 2019 09 30
(441) 2014 05 26
(732) SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BACA
(540)

(591) biały, żółty, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 05.01.01, 07.01.08, 07.01.09, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, tłuszcze jadalne, masło,
smalec, śmietana, kefir, maślanka, zsiadłe mleko, jogurt naturalny, jogurt smakowy, sery, ser żółty, ser biały, twaróg, ser homogenizowany, twarożek homogenizowany z dodatkami smakowymi, ser twardy,
ser topiony, ser wędzony, ser pleśniowy, ser dojrzewający, produkty
seropodobne, 30 miód, mąka pszenna, mąka kukurydziana.

(111) 324702
(220) 2015 05 29
(210) 443073
(151) 2019 09 26
(441) 2015 09 14
(732) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hebe zdrowie i piękno
(540)

(591) różowy, fioletowy, pomarańczowy
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, chusteczki nasączone płynami
kosmetycznymi, płatki z bawełny do celów kosmetycznych, patyczki
higieniczne, wata do celów higienicznych, 4 świece do oświetlenia, 5
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, podpaski, tampony menstruacyjne, testy ciążowe,
preparaty ułatwiające ząbkowanie, 8 narzędzia i przyrządy o napędzie
ręcznym, sztućce, maszynki do golenia, ostrza do golenia, przybory
do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety, nożyczki, 9 urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, nagrane dyski, żelazka elektryczne, elektroniczne nianie, 10
smoczki dla niemowląt, butelki dla niemowląt, termometry dla celów
medycznych, 11 elektryczne podgrzewacze do butelek dla niemowląt,
czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne lampy,
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filtry do wody pitnej, grille, suszarki do włosów, 12 wózki dla dzieci,
siatki ochronne do wózków dla dzieci, foteliki samochodowe dla dzieci, 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), książki, afisze, plakaty, artykuły papiernicze
do pisania, artykuły papiernicze na przyjęcia, bielizna stołowa papierowa, biuletyny [materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze,
blistry, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki do nosa
papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, chusteczki
papierowe do użytku kosmetycznego, czasopisma [periodyki], dekoracyjny papier do pakowania, druki, drukowane komunikaty prasowe,
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne,
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane ulotki informacyjne, drukowane zaproszenia, formularze [blankiety, druki], gazety, higieniczne
ręczniki papierowe do rąk, jednorazowe produkty papierowe, kalendarze, kartki okolicznościowe, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kokardy papierowe, koperty, kupony,
książeczki kuponowe, materiały drukowane, nagłówki listów, naklejki,
nalepki, notatniki, notesy, ozdoby papierowe na przyjęcia, pamiętniki,
dzienniki, papier do korespondencji, papier firmowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe chusteczki higieniczne, papierowe obrusy, papierowe podkładki do zmiany pieluszek, papierowe serwetki
do użytku domowego, papierowe torby na prezenty, periodyki, podręczniki, podstawki papierowe, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, ręczniki papierowe, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy],
rysunki, serwetki jednorazowe, skoroszyty, śliniaki papierowe, szyldy
papierowe, tablice drukowane, terminarze, teczki papierowe, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, papier toaletowy, ręczniki kuchenne papierowe, pieluchy niemowlęce z papieru lub celulozy,
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, pędzle
do malowania, sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem pędzli
do malowania, nocniki, nakładki na toalety dla dzieci, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 ozdoby do włosów, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach,
ozdoby choinkowe, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
przyprawy, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi
prowadzenia sprzedaży detalicznej w sklepach środków wybielających
i innych substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, środków perfumeryjnych,
olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów,
środków do czyszczenia zębów, chusteczek nasączonych płynami kosmetycznymi, płatków z bawełny do celów kosmetycznych, patyczków
higienicznych, waty do celów higienicznych, świec do oświetlenia, produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych, żywności dla niemowląt,
plastrów, materiałów opatrunkowych, środków odkażających, środków
do zwalczania robactwa, podpasek, tamponów menstruacyjnych,
testów ciążowych, preparatów ułatwiających ząbkowanie, narzędzi
i przyrządów o napędzie ręcznym, sztućców, maszynek do golenia,
ostrzy do golenia, przyborów do depilacji, przyborów do manicure
i pedicure, pęset, nożyczek, urządzeń i przyrządów fotograficznych,
kinematograficznych, optycznych, do ważenia, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do celów dydaktycznych, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagranych
dysków, żelazek elektrycznych, elektronicznych niań, smoczków dla
niemowląt, butelek dla niemowląt, termometrów dla celów medycznych, elektrycznych podgrzewaczy do butelek dla niemowląt, czajników elektrycznych, elektrycznych ekspresów do kawy, elektrycznych
lamp, filtrów do wody pitnej, grilli, nocników, nakładek na toalety dla
dzieci, suszarek do włosów, wózków dla dzieci, siatek ochronnych
do wózków dla dzieci, fotelików samochodowych dla dzieci, artykułów papierniczych do pisania, artykułów papierniczych na przyjęcia,
bielizny stołowej papierowej, biurowych artykułów papierniczych, blistrów, chusteczek celulozowych do celów kosmetycznych, chusteczek
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do nosa papierowych, chusteczek higienicznych, chusteczek toaletowych, chusteczek papierowych do użytku kosmetycznego, dekoracyjnego papieru do pakowania, higienicznych ręczników papierowych
do rąk, jednorazowych produktów papierowych, kokard papierowych,
papierowych chusteczek higienicznych, papierowych obrusów, papierowych podkładek do zmiany pieluszek, papierowych serwetek
do użytku domowego, papierowych toreb na prezenty, podstawek
papierowych, ręczników papierowych, serwetek jednorazowych, śliniaków papierowych, przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego oraz pojemników, grzebieni i gąbek, pędzli z wyjątkiem pędzli
do malowania, tekstyliów i wyrobów włókienniczych, narzut na łóżka
i obrusów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, ozdób do włosów, gier i zabawek, artykułów sportowych i gimnastycznych, ozdób choinkowych,
mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstraktów mięsnych, konserwowanych,
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, galaretek, dżemów, kompotów, jaj, mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczy
jadalnych, kawy, herbaty, kakao, cukru, ryżu, tapioki, sago, kawy nienaturalnej, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych
i słodyczy, lodów, miodu, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, przypraw, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych
napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych,
syropów i innych preparatów do produkcji napojów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 44 usługi optyczne, usługi medyczne, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi farmaceutyczne.

(111) 324703
(220) 2016 12 30
(210) 465814
(151) 2019 10 10
(441) 2017 02 27
(732) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GŁOS PSB
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 papier, karton, druki, dzienniki, publikacje drukowane,
gazety, czasopisma, broszury, notesy, kalendarze, ulotki, prospekty,
poradniki, fotografie, wydawnictwa reklamowe, katalogi branżowe,
plakaty, 35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, rozpowszechnianie próbek, publikowanie tekstów
reklamowych, informacja handlowa, usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej oraz poprzez Internet artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami
elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnymi, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku
domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi.
(111) 324704
(220) 2017 02 01
(210) 467001
(151) 2019 10 02
(441) 2017 04 24
(732) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Venus Nature w zgodzie z naturą
(540)

(591) brązowy, czerwony, złoty
(531) 27.01.05, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 24.17.02
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(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy
kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi. preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody kolońskie,
wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, odświeżacze do ust nie do celów leczniczych,
olejki perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty i proszki do zębów,
toniki, żele, mydła, mydła w płynie i w żelu, preparaty do kąpieli, sole
wspomagające wyszczuplanie, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty
do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki,
maskary, kremy do rąk, sztuczne paznokcie, tusze do rzęs, zmywacze
do paznokci, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki
eteryczne.

(111) 324705
(220) 2017 10 02
(210) 477135
(151) 2019 03 29
(441) 2018 08 13
(732) Trunature Limited, Measham (GB)
(540) (znak słowny)
(540) TCN
(510), (511) 22 liny, linki i sznury, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw
sztucznych, nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, sieci, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych Ilościach, sznury i sznurki z włókien naturalnych lub sztucznych, papieru lub tworzyw sztucznych, sznury, sznurki, nici, siatki lub liny, linki,
sznury, nici, siatki, sznurki, liny, linki, wszystkie do zawijania, wiązania,
opakowywania, pakowania lub zawijania, sznury, nici, siatki, sznurki, liny, linki, wszystkie do pakowania lub hermetyzacji żywności lub
roślin, sznury, nici, siatki, sznurki, liny, linki, wszystkie do celów kulinarnych, piekarniczych lub rzeźniczych, sznury, nici, siatki, sznurki,
sznurki, liny, linki, wszystkie do belowania, sznury, nici, siatki, sznurki,
sznurki, liny, linki, wszystkie do zawijania lub prezentacji prezentów,
płachty, rękawy, worki, torby i pojemniki siatkowe lub ze sznurków
do hermetyzacji produktów mięsnych lub roślinnych, sieci i siatki,
płachty, rękawy, worki, torby i pojemniki z siatki lub sieci do hermetyzacji produktów mięsnych lub roślinnych, zaciski do wiązania, siatki,
szpagat, wszystkie wyżej wymienione elastyczne lub nieelastyczne
i wykonane z materiałów naturalnych lub syntetycznych.
(111) 324706
(220) 2018 01 16
(210) 481197
(151) 2019 09 18
(441) 2018 02 19
(732) NA NO WO ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NA NO WO
(510), (511) 37 konsultacje budowlane, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
usługi w zakresie remontów budynków, usługi doradcze dotyczące
remontów budynków, nadzór nad remontami budynków, konserwacja nieruchomości, konserwacja i naprawa budynków, konserwacja
mebli, 42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie urbanistyczne,
usługi graficzne, usługi inżynieryjne, wzornictwo przemysłowe.
(111) 324707
(220) 2018 03 20
(210) 483756
(151) 2019 10 17
(441) 2018 05 07
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ACTIVE AUTO
(510), (511) 1 płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny
do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, preparaty do galwanizacji, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty
do wulkanizacji, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego
z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, 3 detergenty
do samochodów, drewno zapachowe, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, olejki eteryczne jako aromaty, 4 oleje

67

silnikowe, ciecze chłodząco-smarujące, smary, preparaty pochłaniające pył, świece, świece zapachowe, 12 antypoślizgowe przyrządy
do opon pojazdów, kolce do opon, kołpaki, łaty do opon, łańcuchy
do samochodów, zapalniczki samochodowe, 27 dywany, chodniki
i maty, dywaniki i maty samochodowe, maty antypoślizgowe, 37
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, malowanie, mycie pojazdów, naprawa opon, pranie na sucho, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, usługi
napraw awarii pojazdów, wulkanizacja opon (naprawa), wyważanie
opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed
korozją, 39 wypożyczanie pojazdów, pakowanie towarów, przewóz
samochodami ciężarowymi, logistyka transportu, spedycja, transport, usługi kierowców, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych.

(111) 324708
(220) 2018 05 14
(210) 485909
(151) 2019 07 15
(441) 2019 01 21
(732) MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rws INVESTMENT GROUP
(540)

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.23, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, badania biznesowe, badania
rynkowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy,
fakturowanie, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przygotowywanie
zeznań podatkowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, statystyczne
zestawienia, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
marketingowe, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań
[prace biurowe], usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie hotelami, 36 agencje nieruchomości, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pożyczki [finansowanie], sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, usługi finansowania, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wynajem
biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
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biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, konsultacje
budowlane, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, 42
digitalizacja dokumentów [skanowanie], hosting serwerów, hosting
stron internetowych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna
niż konwersja fizyczna, projektowanie budowlane, projektowanie
dekoracji wnętrz, usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wynajmowanie serwerów
WWW, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, usługi monitorowania prawnego, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie
prawami autorskimi.

(111) 324709
(220) 2018 05 25
(210) 486357
(151) 2019 08 30
(441) 2018 10 08
(732) SAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAVIT NUTRITION
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 antyperspiranty do użytku osobistego, aromatyczne
olejki do kąpieli, bazy do perfum kwiatowych, bazy do ust neutralizujące odcień ust, bibułki do usuwania oleju do celów kosmetycznych,
bibułki z pudrem do twarzy, błyszczyk do ust, brokat kosmetyczny,
brylantyna, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki perfumowane, cienie do powiek, dezodoranty, dwustronne
tasiemki do podklejania powiek, ekstrakty perfum,
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emalia do paznokci,
emulsje do ciała, emulsje do wzmacniania paznokci, esencje do pielęgnacji skóry, etui na szminkę, eyelinery, farba do rzęs, farby do brody, farby do malowania twarzy, farby do włosów, fluid do makijażu,
gaziki do celów kosmetycznych, gąbki nasączone środkami toaletowymi, henna do celów kosmetycznych, kalkomanie ao ozdabiania
paznokci, kamienie do wygładzania stóp, kleje do celów kosmetycznych, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor do twarzy, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do paznokci,
kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki do włosów, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kreda do użytku kosmetycznego, kredki
do oczu, kredki do ust, kremy do włosów, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy, emulsje i żele nawilżające, kryształki do kąpieli, lakier
do celów kosmetycznych, maski kosmetyczne, masło do ciała, maści
do celów kosmetycznych, mgiełki do ciała, mleczka kosmetyczne,
mydła, naklejane ozdoby do paznokci, naklejki do ozdabiania ciała,
odświeżacze do skóry, odświeżacze oddechu, odżywki do paznokci, odżywki do ust, odżywki do włosów, olejek do włosów, olejki
do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, olejki i płyny do masażu,
ołówki do makijażu, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, papier ścierny do paznokci, paski wybielające zęby, pasta
do stylizacji włosów, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych,
perfumy, pianka do kąpieli dla niemowląt, pianka do stylizacji, pianka
do włosów, pianka oczyszczająca, pianka pod prysznic i do kąpieli,
pilniczki kartonowe, piżmo (naturalne), piżmo syntetyczne, płatki kąpielowe, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyny do aromaterapii,
płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, płyny do demakijażu, płyny do oczu, płyny do oczyszczania skóry, płyny do ondulacji włosów,
płyny do płukania jamy ustnej, płyny do stylizacji, płyny oczyszczające, pomadki do ust, pomady do włosów, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania,
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do polerowania protez dentystycznych,
preparaty do rozjaśniania skóry, preparaty do rozjaśniania włosów,
preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, puder dla niemowląt, puder do brwi, puder do ciała, puder do makijażu, puder do rąk,
puder do twarzy, pudry do włosów, pumeks, róż, rzęsy, serum do ce-
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lów kosmetycznych, sole do kąpieli, szampony, szminki do ust, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki czyszczące
do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, środki do demakijażu,
środki zmiękczające, talk kosmetyczny, tusz do brwi, tusze do rzęs,
utwardzacze do paznokci, waciki do celów kosmetycznych, wazelina
kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wodorosty
do zastosowań w kosmetologii, wody mineralne w sprayu do celów
kosmetycznych, wybielające żele dentystyczne, wydłużające tusze
do rzęs, wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry,
zestawy kosmetyków, zioła do kąpieli, zmywacze do paznokci, żele
do użytku kosmetycznego, żelowe maseczki na oczy, 5 analeptyki,
antybiotyki, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], aspiryna, batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety,
błonnik pokarmowy, chemioterapeutyki, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, cukier leczniczy, cukier mlekowy
[laktoza], dietetyczne napary do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki homeopatyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych,
elektrolity do celów medycznych, enzymy trawienne, herbata lecznicza, herbata lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych,
homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych,
jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, kapsułki odchudzające, korzenie lecznicze, kremy lecznicze, krople do nawilżania oczu, krople do nosa do celów medycznych, krople do uszu,
lecznicze balsamy, lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze
preparaty do pielęgnacji ust, lecznicze preparaty na porost włosów,
lecznicze żele do ciała, lekarstwa, maści lecznicze, mielone siemię
lniane do użytku jako suplement diety, mieszanki do picia w proszku
będące suplementami diety o smaku owocowym, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, okłady, olejki lecznicze, pastylki
do ssania z dodatkiem cynku, płyny do celów farmaceutycznych,
preparaty antybakteryjne, preparaty dermatologiczne, preparaty
do leczenia migreny, preparaty do leczenia przeziębień, preparaty
farmaceutyczne, preparaty hemostatyczne, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe, preparaty zawierające aktywatory tlenku azotu, preparaty
zawierające węglowodany, preparaty zawierające witaminę A, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C,
preparaty zawierające witaminę D, preparaty zmniejszające apetyt,
proszki jako zamienniki posiłków, skrobia do celów dietetycznych,
słodziki dietetyczne do celów medycznych, sole wód mineralnych,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy
diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające
się z aminokwasów, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające lecytynę,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe,
środki nasenne, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe,
środki uspakajające, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 35
administrowanie sprzedażą, negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
promocja sprzedaży, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, usług sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, usługi,
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety.

(111) 324710
(220) 2018 07 18
(210) 488375
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 17
(732) ICF STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) iCF Steel
(540)

(591) biały, szary, ciemnoszary
(531) 07.11.25, 14.07.11, 14.07.06, 14.03.13, 17.02.04, 26.02.16,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje z metalu, balustrady metalowe, belki
stropowe metalowe, bramy metalowe, rynny metalowe dachowe,
deflektory kominowe metalowe, drobne wyroby metalowe, drzwi
metalowe dźwigary metalowe, kolanka do rur metalowe, kołnierze
metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje
stalowe, ogrodzenia metalowe, kraty metalowe, kształtki rurowe
metalowe, maszty metalowe, maszty ze stali, panele konstrukcyjne metalowe, parkany metalowe, przewody metalowe do instalacji
wentylacji i klimatyzacji, rury metalowe, rury i rurki ze stali, schody
metalowe, silosy metalowe, słupy metalowe, zbiorniki metalowe,
ciągnione i polerowane, pręty metalowe, dachy metalowe, drut
metalowy, metalowe obudowy kominowe, metalowe zaciski do rur,
materiały konstrukcyjne metalowe, rurociągi zasilające metalowe,
rury ściekowe metalowe, osłony do rur metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane,
materiały metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne,
wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), zbrojeniowe materiały dla budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, pręty, płyty metalowe, profile konstrukcyjne, liny
stalowe, druty ze stali, liny i druty metalowe, słupy metalowe, belki
stropowe metalowe, blachy, blachy stalowe, arkusze stali, wsporniki
metalowe do budownictwa, metalowe szkielety ramowe, kształtowniki stalowe, stalowe wyroby płaskie, stalowe wyroby długie, progi
metalowe, stal surowa, stal we wlewkach, wlewki, pręty, szyny wąskotorowe, konstrukcje metalowe, metalowe elementy stolarki budowlanej, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne, usługi związane
z realizacją systemów budynków o konstrukcji metalowej pod klucz,
nadzór budowlany, 40 obróbka materiałów, obróbka metalu.
(111) 324711
(220) 2018 12 11
(210) 492625
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) MISZCZAK PAWEŁ KUŹNIA SMAKÓW, Małe Pułkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Motocyklowy Zlot u Wikinga
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.02, 02.01.04, 02.01.23, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, etykiety metalowe, pudełka z metali nieszlachetnych, zatrzaski metalowe, zawleczki z metalu,
9 magnesy dekoracyjne, publikacje elektroniczne, do pobrania, 12
motocykle, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na siodełka
motocyklowe, 14 breloczki do kluczy-kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami, breloki do kluczy-kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami, broszki jako biżuteria,
zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, 16
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, biuletyny informacyjne, broszury, etykiety
z papieru lub kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowania,
materiały piśmienne, nalepki, naklejki-materiały piśmienne, ołówki,
pióra i długopisy jako artykuły biurowe, podkładki na biurko, pod-
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stawki pod kufle do piwa, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka z papieru lub kartonu, wzory
do haftowania, 18 etykiety skórzane, parasole, skórzane smycze, 20
dekoracje wiszące jako ozdoby, etykiety z tworzyw sztucznych, opakowania drewniane do butelek, pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, 21 butelki, butelki na napoje dla podróżnych, figurki
z porcelany ceramiki, gliny terakoty lub szkła, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, otwieracze do butelek elektryczne
i nieelektryczne, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, porcelana, pudełka szklane, szklane naczynia do picia, 24
dzianina, podkładki na stół z materiałów tekstylnych, 25 bandany
na szyję, chustki jako apaszki, czapki-nakrycia głowy, dzianina jako
odzież, koszulki z krótkim rękawem, nakrycia głowy, odzież, okrycia wierzchnie jako odzież, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, 26 artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, broszki jako
dodatki do ubrań, hafty, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do obuwia,
ozdoby do ubrań, 28 figurki do zabawy, gry towarzyskie, śmieszne
gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, 35 agencje reklamowe, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zarządzanie hotelami, 40 grawerowanie, hafciarstwo, 41 informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk-impresariat, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, rezerwowanie miejsc na pokazy, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi dotyczące rozrywki.

(111) 324712
(220) 2019 02 01
(151) 2019 10 03
(441) 2019 04 23
(732) STRÓŻYK LESZEK, Gdańsk (PL);
BONNA MACIEJ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TITANIUM DENTAL
(540)

(210) 495498

(591) czarny, szary, żółty
(531) 02.09.10, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 ośrodki zdrowia, usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne,
usługi ortodontyczne. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 324713
(220) 2011 10 28
(151) 2019 01 09
(441) 2012 01 30
(732) PARADISE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD & JOY
(540)

(210) 392213

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 31 rośliny zbożowe, nasiona, ziarna, produkty rolne,
produkty ogrodnicze, produkty leśne, świeże owoce i warzywa, karma dla zwierząt, słód, 33 napoje alkoholowe, 35 organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, prowadzenie interesów osób
trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagranicznych,
pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów,
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prowadzenie agencji informacji handlowej, reklama, dystrybucja
i kolportaż materiałów reklamowych, 43 wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny i zastawy stołowej.

(111) 324714
(220) 2019 03 27
(210) 497771
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) SMOŁECKI GRZEGORZ Z.P.T.S. DON-KWIAT, Podlesie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DK
(540)

(591) zielony, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 11.07.99, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 21 doniczki.
(111) 324715
(220) 2019 03 27
(210) 497776
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 20
(732) DR MATERAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabajka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOKTOR MATERAC
(510), (511) 10 dmuchane poduszki do celów medycznych, materace
nadmuchiwane do celów medycznych, materace położnicze, meble
wykonane specjalnie do celów medycznych, 20 kanapo-tapczany,
kanapy, komody, kredensy, krzesła, lustra (srebrzone szkło), ławy
[meble], łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla
dzieci, łóżka, łóżka drewniane, łóżka hydrostatyczne nie do celów
leczniczych, materace, materace dmuchane, do celów niemedycznych, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt,
maty do spania, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble
ogrodowe, meble szkolne, parawany [meble], poduszki, stoły, stoły do masażu, szezlongi, taborety, taborety ze schodkiem [meble],
toaletki, wezgłowia, 24 narzuty na łóżka, pokrycia mebli z tworzyw
sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, pokrycie na materace, pokrowce i narzuty na meble.
(111) 324716
(220) 2019 03 27
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 20
(732) WYLEGAŁA KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kierowcy Zawodowi
(540)

Nr 2/2020

(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, kafeterie, hotele, motele, restauracje, restauracje samoobsługowe, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], stołówki, catering (żywność i napoje),
biura zakwaterowań (hotele, pensjonaty), wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, domy turystyczne, rezerwacje miejsc
w hotelach.

(111) 324718
(220) 2019 03 28
(210) 497863
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 20
(732) Darden Corporation (a Delaware Corporation), Orlando (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olive Garden ITALIAN KITCHEN
(540)

(591) brązowy, biały, zielony
(531) 05.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, kafeterie, hotele, motele, restauracje, restauracje samoobsługowe, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], stołówki, catering (żywność i napoje),
biura zakwaterowań (hotele, pensjonaty), wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, domy turystyczne, rezerwacje miejsc
w hotelach.
(111) 324719
(220) 2019 03 28
(210) 497873
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) KRAWCZENKO/KRAVCHENKO OLEG, Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHARLYN
(540)

(210) 497780

(591) szary, czerwony, czarny
(531) 18.01.08, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
(111) 324717
(220) 2019 03 28
(210) 497832
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 20
(732) Darden Corporation (a Delaware Corporation), Orlando (US)
(540) (znak słowny)
(540) OLIVE GARDEN

(591) różowy, brązowy, czarny
(531) 26.02.01, 26.02.05, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, preparaty do polerowania, substancje do szorowania, środki ścierne i polerskie, mydła, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, sztuczne
paznokcie, lakiery do paznokci, 41 usługi w zakresie oświaty, nauczanie, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.
(111) 324720
(220) 2019 03 29
(210) 497894
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 20
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) PRIMAFLOR
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty
witaminowe.

Nr 2/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 324721
(220) 2019 01 25
(210) 495221
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM CONSTRUCTION
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, żółty, czerwony
(531) 26.13.25, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35
reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi,
usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-Iine,
usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod
kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej,
pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży domów, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi
doradztwa i prowadzenia analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, związane
ze sprawami finansowymi, usługi zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi
sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku
nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków,
lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji
użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych,
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi
doradztwa budowlanego, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych,
usługi parkingowe, 42 usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji
budów, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów
budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie
architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji
wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych i w zakresie ochrony
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środowiska, planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 324722
(220) 2019 01 25
(151) 2019 09 27
(441) 2019 04 29
(732) MIKA TOMASZ, Kamień Pomorski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUB SPORTOWY SPARTA
(540)

(210) 495225

(591) pomarańczowy, czerwony, niebieski, czarny, biały, żółty
(531) 24.01.05, 01.15.05, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 koszulki, podkoszulki, buty sportowe, spodenki, bielizna, getry, ochraniacze na nogi, czapki, czapeczki z daszkiem, 41
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie meczów piłkarskich, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego.
(111) 324723
(220) 2019 01 25
(210) 495230
(151) 2019 06 26
(441) 2019 03 04
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOCOBEARS
(540)

(591) brązowy, niebieski, pomarańczowy, biały, beżowy, czerwony,
żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.03.10, 01.15.24, 03.01.14, 03.01.24,
08.01.12, 19.03.05
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, herbatniki [słodkie lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne
wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], .
(111) 324724
(151) 2019 09 27

(220) 2019 01 25
(441) 2019 04 29

(210) 495233
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(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, malowanie,
montaż drzwi i okien, murarstwo, montaż rusztowań, tapetowanie,
tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie, usługi elektryków,
usługi hydrauliczne, 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii.

(732) BASANETS YEVHENII, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CULTt HOOKAH TOBACCO
(540)

(111) 324729
(220) 2018 12 11
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 08
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magdalena ..... Pokoje w Górach Izerskich
(540)

(591) biały, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.05.04, 29.01.13
(510), (511) 34 zioła do palenia, cygara, fajki, woreczki na tytoń, cygaretki, tytoń do żucia, papierosy, tytoń, papierosy elektroniczne,
środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki elektryczne, środki
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne
niż olejki elektryczne, tytoń [pojemniki na-], humidory, waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego, tytoń Hookah.
(111) 324725
(220) 2016 09 01
(151) 2017 02 10
(441) 2016 10 24
(732) YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) trzynastka TWOJA DODATKOWA PENSJA
(540)

(210) 461020

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe pożyczki.
(111) 324726
(220) 2019 06 10
(210) 500955
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) ŁYSZCZYK PAWEŁ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HARMONIZACJA KWANTOWA
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy samoświadomości [szkolenia], akredytacja [certyfikacja]
osiągnięć edukacyjnych, coaching w zakresie życia osobistego [life
coaching], edukacja dorosłych, nauczanie, nauczanie praktyk medytacyjnych, nauczanie i szkolenia, kursy korespondencyjne, nauka
na odległość, opracowywanie materiałów edukacyjnych, fankluby,
organizowanie fanklubów, organizacja warsztatów i seminariów, pokazy edukacyjne, produkcja filmów w celach edukacyjnych, publikacja czasopism, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism elektronicznych, tłumaczenia językowe.
(111) 324727
(220) 2018 06 29
(151) 2019 03 06
(441) 2018 08 20
(732) RADO DOMINIK, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Papieżanka
(510), (511) 32 wody mineralne.
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(210) 487685

(111) 324728
(220) 2019 06 25
(210) 501516
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) STECEK MACIEJ NEXEON GROUP POLSKA-MACIEJ STECEK,
Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEXEON

(210) 493700

(591) biały, czarny, szary, zielony
(531) 06.01.01, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.14
(510), (511) 43 wynajem domków letniskowych, wynajem domów
letniskowych, biura zakwaterowania, domy turystyczne, hostele,
schroniska, hotele dla zwierząt, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, informacja hotelowa, hotelowe
usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty,
domy gościnne, pensjonaty dla zwierząt, restauracje dla turystów,
restauracje z grillem, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania
dla turystów, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania
w postaci domów wakacyjnych, świadczenie usług przez hotele
i motele, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości,
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, usługi biur
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi
hosteli dla turystów, usługi hoteli dla zwierząt domowych, usługi
hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi kawiarni,
usługi obiektów gościnnych, posiłki i napoje, usługi obiektów gościnnych, zakwaterowanie, usługi ogródków piwnych, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji pokojów, usługi
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie kwater wczasowych,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, zakwaterowanie, usługi
w zakresie obozów turystycznych, zakwaterowanie, usługi w zakresie odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów,
usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi w zakresie
zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajem konstrukcji namiotowych, wynajem pokoi jako tymczasowego
zakwaterowania, wynajmowanie kwater, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, zajazdy dla turystów,
zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwaterowanie tymczasowe
świadczone przez rancza dla turystów, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, zapewnianie zakwaterowania na pobyt
czasowy, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.
(111) 324730
(220) 2018 12 11
(210) 493704
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 08
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magdalena ..... Apartamenty w Górach Izerskich
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(540)

(591) biały, czarny, szary, zielony
(531) 06.01.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 wynajem domków letniskowych, wynajem domów
letniskowych, biura zakwaterowania, domy turystyczne, hostele,
schroniska, hotele dla zwierząt, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, informacja hotelowa, hotelowe
usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty,
domy gościnne, pensjonaty dla zwierząt, restauracje dla turystów,
restauracje z grillem, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania
dla turystów, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania
w postaci domów wakacyjnych, świadczenie usług przez hotele
i motele, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości,
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, usługi biur
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi
hosteli dla turystów, usługi hoteli dla zwierząt domowych, usługi
hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi kawiarni,
usługi obiektów gościnnych, posiłki i napoje, usługi obiektów gościnnych, zakwaterowanie, usługi ogródków piwnych, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji pokojów, usługi
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie kwater wczasowych,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, zakwaterowanie, usługi
w zakresie obozów turystycznych, zakwaterowanie, usługi w zakresie odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów,
usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi w zakresie
zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajem konstrukcji namiotowych: wynajem pokoi jako tymczasowego
zakwaterowania, wynajmowanie kwater, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, zajazdy dla turystów,
zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwaterowanie tymczasowe
świadczone przez rancza dla turystów, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, zapewnianie zakwaterowania na pobyt
czasowy, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.
(111) 324731
(220) 2018 12 19
(210) 494042
(151) 2019 10 18
(441) 2019 04 15
(732) SQLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQLINE
(540)

(591) ciemnoniebieski, fioletowy, jasnoniebieski
(531) 29.01.13, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych,
dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, eskortowanie podróżnych, fracht,
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fracht [przewóz towarów], holowanie, informacja o składowaniu,
informacja o transporcie, logistyka transportu, pakowanie towarów,
pojazdy (wypożyczanie-), przenoszenie przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, transport, transport
kolejowy, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi kurierskie
[wiadomości lub towary], usługi rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych.

(111) 324732
(220) 2018 12 19
(210) 494047
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) FACEBOUTIQUES LLC, Wilmington (US)
(540) (znak słowny)
(540) elugo
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia, akcesoriów odzieżowych i dodatków odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, usługi
handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie
licytacji świadczone w Internecie, usługi handlowe online, w ramach
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne online, usługi aukcji online
dla osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, organizacja wystaw do celów reklamowych,
organizowanie pokazów w celach handlowych, pokazy towarów dla
celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej,
udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji.
(111) 324733
(220) 2018 12 27
(210) 494253
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) HYDRO-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMARTwodkan
(510), (511) 7 pompy zatapialne, pompy dławnicowe, pompy ciepłownicze, pompy domowe, pompy ogrodowe, pompy wirowe, pompy
śrubowe, 9 szafy sterownicze, urządzenia i przyrządy do monitorowania, pomiaru, badania, testowania, regulacji, sterowania, kontroli
pomp i ich zestawów, hydroforów i ich zestawów, przepompowni
ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania
wody, zestawów do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych,
przyrządy nawigacyjne do sterowania i monitoringu systemów pompowych, oprogramowanie do wizualizacji i sterowania procesów
przemysłowych, 11 pompy cieplne, hydrofory, zestawy hydroforowe,
zestawy ściekowe, przepompownie ścieków, tłocznie ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków, aparatura i urządzenia do uzdatnia-
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nia wody, zestawy do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych,
zasuwy odcinające do ścieków, zawory zwrotne do ścieków, urządzenia wodociągowe, sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni oraz pośrednictwo handlowe w zakresie pomp, zestawów pompowych, hydroforów, zestawów
hydroforowych, zestawów ściekowych, przepompowni ścieków,
oczyszczalni ścieków, tłoczni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, zbiorników,
mieszadeł, wirówek, pras, krat, pakietów złóż do oczyszczalni ścieków, armatury do zestawów pompowych, hydroforów, zestawów hydroforowych, zestawów ściekowych, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów
do podnoszenia ciśnienia, zbiorników, urządzeń wodociągowych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, urządzeń,
przyrządów i oprogramowania do wizualizacji, monitorowania, regulacji, sterowania i kontroli urządzeń pompowych do wody, ścieków, cieczy chemicznych, wynajem maszyn i urządzeń biurowych,
badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i kierowanie
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi reklamowe, organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi rachunkowo-księgowe, usługi gromadzenia informacji
w komputerowych bazach danych zapewniających wizualizację pracy obiektów w gospodarce wodno-kanalizacyjnej i w przemyśle, 37
usługi w zakresie modernizacji, montażu, instalowania, przeglądów,
napraw i monitorowania pomp, zestawów pompowych, hydroforów, zestawów hydroforów, zestawów ściekowych, przepompowni
ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, zestawów do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, stacji uzdatniania wody
w ramach utrzymania i konserwacji w ich pierwotnym stanie, usługi
prowadzenia robót ogólnobudowlanych i robót budowlanych związanych z montażem w/w obiektów, usługi instalowania kabli sieci
transmisji danych, usługi montowania instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i sygnalizacyjnych, usługi w zakresie
instalowania, napraw i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych,
usługi sprzątania i czyszczenia obiektów, 38 usługi transmisji danych
w technologii bezprzewodowej, radiotelefonów, złączy kablowych,
Internetu, satelitarnej, 42 projektowanie pomp, zestawów pompowych, hydroforów, zestawów hydroforowych, zestawów ściekowych,
przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, stacji
uzdatniania wody, zestawów do podnoszenia ciśnienia, projektowanie układów sterowania i zasilania pomp, projektowanie urządzeń
i sieci do transmisji danych, projektowanie budowlane, projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, usługi w zakresie oprogramowania do wizualizacji i sterowania procesów przemysłowych, doradztwo i konsulting w zakresie ochrony środowiska, usługi monitoringu pracy
obiektów w gospodarce wodno-kanalizacyjnej i w przemyśle .

(111) 324734
(220) 2018 12 27
(210) 494285
(151) 2019 10 08
(441) 2019 03 25
(732) CZAMARA PAWEŁ NYGUS FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NYGUS
(540)

(591) biały, brązowy, czerwony, fioletowy, granatowy,
jasnobrązowy, niebieski, zielony, żółty
(531) 02.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie, wózki dziecięce spacerowe,
budki do wózków dziecięcych spacerowych, foteliki bezpieczeństwa
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dla dzieci do pojazdów, motorowery, rowery, rowery elektryczne, 16
materiały piśmienne: długopisy, kredki, mazaki, ołówki, pióra, etui
na pióra, podstawki do długopisów i ołówków, przybory szkolne,
piórniki, temperówki, czasopisma, gazety, książki, kalendarze, pamiętniki, podręczniki, poradniki, prospekty, skrypty, artykuły papiernicze: bloki rysunkowe, zeszyty, notesy, glina do modelowania, plastelina, modelina, zestawy do malowania, farby dla dzieci, 18 plecaki,
plecaki szkolne, plecaki turystyczne, torby plażowe, torby podróżne,
torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, portfele, portmonetki,
saszetki, parasole, pokrowce na parasole, 28 zabawki: bańki mydlane, balony do zabawy, bąki, figurki, grzechotki, hulajnogi, huśtawki,
instrumenty muzyczne jako zabawki, karuzele, klocki, kolejki i akcesoria do kolejek, zabawki na biegunach, kręgle, latawce, maski, maskotki, pistolety, pozytywki, rowerki, taczki do piasku, telefony jako
zabawki, zegarki jako zabawki, zjeżdżalnie, zabawki interaktywne,
zabawki sterowane radiem, pojazdy jako zabawki, tory samochodowe, zabawki do jeżdżenia, modele pojazdów przeskalowane, lalki,
domki, pokoiki, łóżka, wózki i ubranka dla lalek, butelki do karmienia
lalek, zabawki ogrodowe, zabawki kąpielowe, zabawki do polewania
wodą, zabawki skarbonki, naczynia jako zabawki, zabawki do gotowania i do pieczenia, zabawki pluszowe, puzzle i układanki, gry logiczne i zręcznościowe, gra w domino, szachy, karty do gry, wyposażenie wchodzące w skład gier planszowych, gier karcianych, gier
zręcznościowych, gier towarzyskich, gier ruchowych polegających
na rzucaniu do celu, artykuły sportowe, piłki, piłki do gier, sanki, ślizgi,
ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, śnieg sztuczny na choinki, ręczne gry elektroniczne, urządzenia
do gier inne niż przystosowane do użytku z zewnętrznym ekranem
lub monitorem, gry automatyczne inne niż do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, stojące wolno maszyny do gier wideo,
35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia
sprzedaży w hurtowniach, sklepach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: zabawki
i akcesoria do zabawek, puzzle i układanki, gry planszowe, logiczne,
zręcznościowe i elektroniczne, komputery, komputerowe urządzenia
peryferyjne i oprogramowanie, gry komputerowe, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, artykuły szkolne i biurowe, wydawnictwa, artykuły sportowe, wózki dla dzieci, łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka
dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów
wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw i targów
w celach handlowych i promocyjnych, pokazy towarów, doradztwo
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku.

(111) 324735
(220) 2019 01 04
(210) 494302
(151) 2019 10 09
(441) 2019 03 25
(732) BRYŁA SŁAWOMIR P.P.H. BRATEX, Łowicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Footloose Socks
(540)

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 26.01.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 skarpety profilaktyczne wspomagające leczenie schorzeń stóp, głównie haluksów, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej, internetowej w zakresie wyrobów medycznych
do leczenia schorzeń stóp.
(111) 324736
(220) 2018 11 30
(210) 493305
(151) 2019 10 01
(441) 2019 05 20
(732) FLY PARK IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FlyPark
(510), (511) 25 czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, komplety
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sportowe, koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, podkoszulki sportowe, rajstopy sportowe, skarpetki sportowe, skarpety
sportowe, spodnie sportowe, spodnie z ochraniaczami do użytku
sportowego, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, stroje sportowe, szorty sportowe, staniki sportowe, topy sportowe do rozgrzewki,
buty sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie inne
niż sportowe, obuwie sportowe, odzież rekreacyjna, obuwie do celów rekreacji, obuwie rekreacyjne, 41 zajęcia sportowe i rekreacyjne,
usługi świadczone przez parki sportowe, usługi w zakresie edukacji
sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji
sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, usługi sportowe, wynajem sprzętu sportowego, udostępnianie
sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu
do ćwiczeń fizycznych, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i w zakresie
fitnessu, usługi w zakresie rekreacji, świadczenie usług w dziedzinie
rekreacji, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych,
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych,
organizowanie zajęć rekreacyjnych, świadczenie usług sportowych
i rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci,
udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, udostępnianie terenów
rekreacyjnych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, prowadzenie
parków rozrywki, usługi parków rozrywki, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi w zakresie parków tematycznych,
usługi parków rekreacyjnych.

(111) 324737
(220) 2018 11 30
(210) 493315
(151) 2019 10 11
(441) 2019 02 04
(732) NICZUK SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ultra Cover XP
(510), (511) 2 powłoki odporne na korozję, powłoki zabezpieczające
przed rdzą.
(111) 324738
(220) 2018 12 04
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) GOOD FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANETA ZABAW
(540)

(210) 493385

(591) czerwony, fioletowy, niebieski, jasnozielony, zielony, żółty,
biały
(531) 29.01.15, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 41 usługi prowadzenia bawialni dla dzieci jako rozrywka,
usługi parków rozrywki, usługi rozrywki, organizowanie zabaw oraz
imprez okolicznościowych dla dzieci, lunaparki, wypożyczanie zabawek, organizowanie przyjęć (rozrywka), usługi związane z organizacją wypoczynku.
(111) 324739
(220) 2018 12 04
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) DRESS UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maxkino

(210) 493386
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(591) czarny, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.05, 26.01.06
(510), (511) 41 centra rozrywki, dzierżawa kin, usługi w zakresie rozrywki kinematograficznej, rozpowszechnianie filmów i innych nagrań
video, organizacja imprez i widowisk estradowych, produkcja filmów
video, produkcja filmów na taśmie filmowej, dystrybucja filmów, projekcja filmów, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych.
(111) 324740
(220) 2018 12 05
(210) 493463
(151) 2019 10 08
(441) 2019 04 15
(732) GP Global Marketing Corporation, Grand Cayman (KY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% PEAKPOWER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 baterie, zestawy baterii do ponownego ładowania, ładowarki do baterii, baterie do ponownego ładowania.
(111) 324741
(220) 2018 12 07
(210) 493543
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) LOREK JAKUB, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VELOMANIA
(510), (511) 12 błotniki do rowerów, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, nóżki do rowerów, obręcze kół do rowerów, ochraniacze ubrania na koła
do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, pedały do rowerów,
piasty do rowerów, pokrycia siodełek rowerów, pompki do rowerów,
przyczepy do przewożenia rowerów, ramy do rowerów, rowery, rowery elektryczne, rowery trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów, silniki do rowerów, szprychy do rowerów, 25 odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież
kompresyjna, buty sportowe, 28 rolki do stacjonarnych rowerów
treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], stacjonarne
rowery treningowe, ochraniacze [części strojów sportowych].
(111) 324742
(220) 2018 12 09
(210) 493597
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 29
(732) KORSZEWSKI JERZY, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) endermo
(510), (511) 3 kosmetyki, maski kosmetyczne, olejki, preparaty kosmetyczne, balsamy do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, 5 balsamy do celów medycznych, kolagen
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, 9 lasery do wykonywania wszelkiego typu zabiegów kosmetycznych, analizatory składu ciała i stanu skóry do celów medycznych, 10 analizatory składu
ciała i stanu skóry do celów kosmetycznych, aparatura diagnostyczna do celów medycznych i kosmetycznych, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty do masażu wibracyjnego, lasery do wykonywania
wszelkiego typu zabiegów medycznych, przyrządy do masażu estetycznego i medycznego, urządzenia do masażu, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 35 sprzedaż detaliczna
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi w zakresie handlu, usługi
informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w za-
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kresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 41 kształcenie
teoretyczne i praktyczne, kultura fizyczna, kursy korespondencyjne,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi klubów zdrowia,
usługi w zakresie oświaty, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe, 44 usługi
medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna,
depilacja, epilacja, fitness, fizjoterapia, implantacja włosów, masaż,
przekłuwanie ciała, salony piękności, tatuowanie, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi terapeutyczne.

(111) 324743
(220) 2018 12 13
(151) 2019 10 01
(441) 2019 05 27
(732) ELIKSIR-PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęt (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eliksir lokalna sieć aptek
(540)

(210) 493800

(591) biały, zielony, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 24.13.25, 19.11.04, 19.11.09
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
(111) 324744
(220) 2018 12 13
(151) 2019 08 20
(441) 2019 02 25
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gazeta Krakowska
(540)

(210) 493806

(591) ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopisma, książki, druki, druki informacyjne i reklamowe, afisze, albumy,
broszury, foldery, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plakaty, 35
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, przegląd prasy, usługi reklamowe, reklama
prasowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach reklamowych, usługi prenumeraty gazet, badanie
opinii publicznej, badanie rynku, usługi komputerowych baz danych
takie jak: pozyskiwanie informacji, systematyzacja danych, marketing
i zarządzanie, reklama, aktualizacja i utrzymywanie danych, 41 publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne on-line, usługi reporterskie, usługi wydawnicze.
(111) 324745
(220) 2019 01 15
(210) 494784
(151) 2019 10 15
(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
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(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) 324746
(220) 2019 01 28
(210) 495284
(151) 2019 09 27
(441) 2019 04 29
(732) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan Golibroda
(540)

(591) beżowym, szarym, czarnym, białym
(531) 02.01.23, 02.01.30, 15.07.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, farby do brody, farby do włosów, kosmetyki,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, mydła, mydło do golenia, odżywki do włosów, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki toaletowe, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, preparaty
do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli nielecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, produkty do odświeżania oddechu w sprayu,
produkty perfumeryjne, suche szampony, szampony, tłuszcze do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda
perfumowana, wosk do wąsów, zestawy kosmetyków, 5 lecznicze
płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty
toaletowe, lecznicze suche szampony, olejki lecznicze, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, pomady do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, szampony lecznicze.
(111) 324747
(220) 2019 01 29
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) KUBOTA WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kobuta
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 495330

(111) 324748
(220) 2019 01 29
(210) 495337
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) KUBOTA WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kubota
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 14 metale szlachetne
i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby
z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry
surowe, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłonecz-
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ne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 24 tekstylia i substytuty
tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 324749
(220) 2019 03 13
(210) 495464
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) PIETRUSZYŃSKA JOANNA FIRMA USŁUGOWA ROMA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EndoMed instytut medycyny estetycznej
(540)

(591) fioletowy, jasnofioletowy
(531) 05.03.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 salony piękności, elektroliza do celów kosmetycznych,
elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania
owłosienia, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody,
kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, usługi
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi
lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi w zakresie
kuracji odchudzających, zabiegi kosmetyczne.
(111) 324750
(220) 2019 02 01
(210) 495496
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 17
(732) WANDASIEWICZ KATARZYNA FIRMA MAWAMEDPRACOWNIA SZKUTNICZA, Imielin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jacht otwartopokładowy SIGMA
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów do poruszania się
po wodzie, jachty.
(111) 324751
(220) 2014 09 29
(210) 433911
(151) 2019 10 21
(441) 2015 01 19
(732) MUSZALSKI KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE KRIS, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) expression ink & laser print replacement supplies
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 tusze drukarskie, tonery [tusz] do fotokopiarek, 16 taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych.
(111) 324752
(220) 2015 11 18 K
(210) 482499
(151) 2019 10 03
(441) 2018 11 26
(732) Philip Morris Brands Sarl, Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowny)
(540) ADVANCE
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym: wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia,
tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów
medycznych), papierosy elektroniczne, wyroby tytoniowe do podgrzewania i żarzenia, przyrządy elektroniczne oraz ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów oraz tytoniu dla uwalniania aerozoli
zawierających nikotynę w celu ich inhalacji, przybory dla palaczy,
bibułka do papierosów, ustniki do papierosów, filtry do papierosów,
pojemniki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, kieszonkowe
przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki.
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(111) 324753
(220) 2019 05 15
(210) 499752
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) KOBA MARIUSZ BEST SYSTEMY GRZEWCZE
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST SYSTEMY GRZEWCZE
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 7 generatory prądu zasilane gazem, 9 aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia
do poprawy efektywności energetycznej, aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [optyczna], lasery, aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektroniczna], elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, 11 bojlery do instalacji
dostarczających gorącą wodę, cysterny, bojlery na gaz, instalacje
do gromadzenia gazów, akcesoria regulacyjne do rur i przewodów
gazowych, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych
i gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń
gazowych, kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, ekonomizery paliwa, kurki do regulacji przepływu gazu, kurki odcinające
do regulowania gazu, parowniki, bojlery do instalacji grzewczych,
12 bezzałogowe pojazdy badawcze, drony cywilne, helikoptery z kamerą, 37 budowa i konserwacja rurociągów, 39 dostarczanie gazu
[dystrybucja], 42 analizy w zakresie inżynierii technologicznej, badania inżynieryjne, badania projektów inżynieryjnych, badania przemysłowe obiektów technicznych, doradztwo techniczne, doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, inżynieria techniczna, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, opracowywanie
projektów budowlanych, analizy wykonalności projektu, doradztwo
projektowe, oceny techniczne związane z projektowaniem.
(111) 324754
(220) 2019 05 15
(210) 499753
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) L’OREAL, Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540) NUTRI BOMB
(510), (511) 3 niemedyczne preparaty do pielęgnacji skóry.
(111) 324755
(220) 2019 05 15
(210) 499759
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) ELBAH II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S1
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 stacje paliw, 37 mycie samochodów, 43 bary, motele.
(111) 324756
(220) 2019 05 15
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) TRAVELIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAVELIST by secret escapes

(210) 499764
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, 43 usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania.
(111) 324757
(220) 2019 05 15
(210) 499779
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) PAN CENTRUM SŁODKIEJ DEKORACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) De’colorica professional art&food colors
(540)

(591) różowy, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, lakiery spożywcze.
(111) 324758
(220) 2019 05 15
(210) 499783
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) WITOWSKI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VESTUS
(540)
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kresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport
i magazynowanie węgła kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza
worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów, konfekcjonowanie węgla, brykietów w pojemniki, zwłaszcza
worki.

(111) 324760
(220) 2019 05 15
(210) 499788
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) BARTNICZEK KAROLINA P.H.U. BARTEX, Orzesze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK BLACK POWER
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
węgiel kamienny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, działalność w zakresie
reklamy promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport
i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza
worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów,
konfekcjonowanie węgła, brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki.
(111) 324761
(220) 2019 04 17
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 17
(732) MURJAS PAWEŁ ANMUR, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NawiPoland
(540)

(210) 495662

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 pontony, pontony nadmuchiwane jako łodzie ratunkowe.
(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna, bluzki koszulowe, bluzy, bryczesy, chusty, czapki, daszki do czapek, dresy,
dżerseje, fartuchy, fulary, garnitury, kamizelki, kołnierze, kołnierzyki,
kombinezony, koszule, koszulki w tym gimnastyczne, krawaty, kurtki,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, marynarki, mundury, mufki, nakrycia głowy, nauszniki ochraniacze, odzież, odzież
gotowa, odzież na gimnastykę, odzież z dzianiny, odzież ze skóry
i jej imitacji, okrycia wierzchnie, osłony przed słońcem, palta, paski
do odzieży, peleryny, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, polary, prochowce, pulowery, rękawiczki skarpetki, spodnie,
spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szorty, szelki, T-shirty, ubrania, żakiety, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej
i detalicznej odzieży i obuwia, galanterii skórzanej lub z Innych materiałów, w tym torebek, portfeli portmonetek dodatków do ubiorów,
takich jak: broszki, spinki do mankietów lub krawatów.
(111) 324759
(220) 2019 05 15
(210) 499786
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) BARTNICZEK KAROLINA P.H.U. BARTEX, Orzesze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK GOLD
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
węgiel kamienny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, działalność w zakresie
reklamy promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w za-

(111) 324762
(220) 2019 02 11
(210) 495785
(151) 2019 10 15
(441) 2019 05 06
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIKA CZEREŚNIA
(540)

(591) ciemnoróżowy, czarny, ciemnoczerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.20, 05.07.21, 03.07.17
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(111) 324763
(220) 2019 02 11
(210) 495787
(151) 2019 10 15
(441) 2019 05 06
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HISTORIA W CZYSTEJ POSTACI
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.16, 02.01.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 324764
(220) 2019 02 14
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) TARNAWSKI ZBIGNIEW FEVER, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADV ACADEMY
(540)

(210) 495949

(591) czarny, żółty, biały
(531) 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 09.07.21, 18.01.21
(510), (511) 39 wycieczki i wyprawy motocyklowe, usługi turystyczne, usługi wynajmu pojazdów, usługi w zakresie wynajmu i wypożyczania samochodów i motocykli, transport, transport pasażerski,
wypożyczanie środków transportu, czarterowanie pojazdów podróżnych, usługi lokalizacji pojazdów, wypożyczanie części pojazdów,
nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), usługi w zakresie
prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo, przewożenie
i dostarczanie towarów, transport pasażerski, parkowanie, przechowywanie pojazdów, usługi kierowców, usług pomocy drogowej
w zakresie holowania, dostawy kluczyków, wynajem sprzętu gps
do celów nawigacyjnych, organizowanie wycieczek turystycznych,
usługi biur podróży, planowanie tras podróży, usługi zarządzania
transportem, mianowicie planowanie i koordynowanie w zakresie
transportu osób na rzecz osób trzecich, usługi rezerwacji online
transportu, udzielanie informacji dotyczących podróży, konsultacje
w zakresie transportu, informacja o transporcie, udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, informacje, doradztwo i konsultacje w zakresie ww. usług, 41 szkolenia
motocyklowe, imprezy sportowe i kulturalne (eventy) motocyklowe,
rajdy motocyklowe, edukacja, rozrywka i sport, nauczanie i szkolenia, szkolenia kierowców, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy,
organizowanie wyścigów samochodowych i motocyklowych, organizacja rajdów samochodowych i motocyklowych, organizowanie
rajdów, tras i wyścigów, organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi i motocyklowymi, organizowanie konkursów, organizowanie uroczystości, usługi wydawnicze
i reporterskie, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, publikowanie tekstów, książek, periodyków, czasopism, gazet, artykułów, wydawanie nagrań wizualno-dźwiękowych, prezentacji multimedialnych, produkcja i wydawanie filmów, nagrań audio
i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, działalność
wydawnicza w formie elektronicznej przez sieć Internetu i na elektronicznych nośnikach informacji oraz w formie papierowej, organizowanie wystaw w celach edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, zlotów, szkoleń, warsztatów, konkursów, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród, nauczanie, kształcenie i rozrywka za pośrednictwem Internetu, sesje szkoleniowe on-line, udostępnianie komputerowych, elektronicznych i on-line baz
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danych do użytku w zakresie edukacji, kształcenia i rozrywki, usługi
kształcenia interaktywnego, gry on-line, informacja o ww. usługach.

(111) 324765
(220) 2019 02 15
(210) 495986
(151) 2019 10 14
(441) 2019 04 01
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) SINUKLAR
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy
żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe, wszystkie wyżej
wymienione towary nie dla niemowląt.
(111) 324766
(220) 2019 03 08
(210) 496893
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 10
(732) STOWARZYSZENIE SPADOCHRONOWY KLUB SPORTOWY
SKY CAMP, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKY CAMP
(540)

(591) błękitny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 26.04.03,
26.04.14, 26.04.19, 02.01.16
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, 41
szkolenie sportowe związane ze spadochroniarstwem, szkolenie
spadochronowe zaawansowane, sport i fitness związane ze spadochroniarstwem, organizowanie imprez sportowych związanych
ze spadochroniarstwem, zawodów i turniejów sportowych dotyczących spadochroniarstwa, usługi sportowe i rekreacyjne dotyczące
spadochroniarstwa, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych dotyczące spadochroniarstwa, organizacja turniejów sportowych dotyczących spadochroniarstwa, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych związanych ze spadochroniarstwem,
zajęcia sportowe w postaci spadochroniarstwa, usługi sportowe
związane ze spadochroniarstwem, edukacja sportowa dotycząca
spadochroniarstwa, udostępnianie sprzętu sportowego związanego ze spadochroniarstwem, dostarczanie sprzętu sportowego
związanego ze spadochroniarstwem, przeprowadzanie wydarzeń
sportowych dotyczących spadochroniarstwa, nauczanie, trening
i instruktaż sportowy dotyczące spadochroniarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu związane ze spadochroniarstwem, usługi
trenerskie w zakresie sportu związane ze spadochroniarstwem, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych związanych ze spadochroniarstwem, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi związanymi ze spadochroniarstwem, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe dotyczące spadochroniarstwa, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych związanych ze spadochroniarstwem.
(111) 324767
(220) 2019 05 15
(210) 499791
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) BARTNICZEK KAROLINA P.H.U. BARTEX, Orzesze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK SILVER
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
węgiel kamienny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, działalność w zakresie
reklamy promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa
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polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport
i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza
worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów, konfekcjonowanie węgla, brykietów w pojemniki, zwłaszcza
worki.

(111) 324768
(220) 2019 05 15
(210) 499797
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kamagra
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne zawierające kofeinę, preparaty kofeinowe do stymulacji, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, preparaty kofeinowe do celów medycznych,
35 reklama i marketing.
(111) 324769
(220) 2019 05 15
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) WITKOWSKI ADAM, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELLA
(540)

(210) 499798

(591) różowy, żołty, pomarańczowy, brązowy, złoty, niebieski, szary
(531) 02.05.03, 02.05.21, 03.01.06, 03.01.24, 26.04.05, 26.04.06,
29.01.15, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda, linijki,
ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe, wyposażenie dla
artystów, rzemieślników i modelarzy, kartony na prezenty, opakowania kartonowe, torby na prezenty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, artykuły do korektowania i ścierania,
bloki do pisania, flamastry, kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, kartki okolicznościowe, koperty, markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki, notesy
kieszonkowe, kredki świecowe, pamiętniki, dzienniki, skoroszyty,
szkolne zeszyty, temperówki, terminarze, zakładki do książek, zakreślacze, zeszyty, broszury, czasopisma, dzienniki, fotografie, gazety,
komiksy, książki, podręczniki edukacyjne, ulotki, album na autografy,
mapy, zeszyty ćwiczeń, artykuły piśmiennicze, ołówki do rysowania, pióra kulkowe, kredki ołówkowe, 18 parasole dla dzieci, bagaż,
chlebaki, kosmetyczki, kufry i walizki, plecaki, plecaki uczniowskie,
torby plażowe, torby na ramię, walizki, sakwy, torby, tornistry szkolne, torby sportowe, 24 chorągiewki tekstylne, pościel, ręczniki, kapy
na łóżka, koce bawełniane, kołdry, narzuty, poszwy na kołdry, śpiwory, prześcieradła, poszewki na poduszki, koce wełniane, bielizna
pościelowa, 25 bandany, berety, daszki, czapki baseballowe, chustki
na głowę, czapki wełniane, kaptury, kaszkiety, nakrycia głowy dla
dzieci, apaszki, bermudy, bielizna, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy
dresowe, bokserki, chinosy, chusty plażowe, dżinsy, golfy, kamizelki,
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki z nadrukami, kurtki, majtki, odzież codzienna, odzież damska,
odzież dla chłopców, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież
męska, piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszulki, polary, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki, spodenki, spódnice,
spodnie, stroje plażowe, swetry, szaliki, szlafroki, T-shirty z krótkim
rękawem, trencze, wiatrówki, obuwie.
(111) 324770
(151) 2019 07 31

(220) 2019 02 05
(441) 2019 04 15

(210) 495585
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(732) KUNA DARIUSZ TŁOCZNIA SOKÓW OWOCOWYCH VERO,
Dmosin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vero owoce górą!
(540)

(591) ciemnozielony, zielony, biały
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, powidła, konfitury, kompoty, marmolady, pasty owocowe, pasty warzywne, napoje na bazie mleka
kokosowego, przeciery owocowe, przeciery warzywne, owoce przetworzone, organiczne owoce przetworzone, warzywa przetworzone,
organiczne warzywa przetworzone, gotowane owoce, kandyzowane owoce, miąższ owoców, mieszanki owoców i orzechów, owoce
suszone, owoce mrożone, warzywa suszone, warzywa mrożone,
32 soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo-warzywne, soki
świeże, soki odtworzone z soku lub przecieru zagęszczonego, soki
niepasteryzowane, soki pasteryzowane, soki klarowane, soki naturalnie mętne, soki przecierowe, soki organiczne, soki organiczne kwaszone, warzywne napoje typu smoothie, soki gazowane, soki skoncentrowane, lemoniady, syropy, nektary, napoje owocowe, napoje
warzywne, napoje półmrożone, napoje mrożone, napoje mrożone
gazowane, napoje gazowane, napoje organiczne gazowane, napoje
gazowane aromatyzowane, napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, napoje bezalkoholowe na bazie soków
owocowych, napoje bezalkoholowe zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe gazowane na bazie soków owocowych, napoje
owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, wody
mineralne, wody mineralizowane, wody o smaku owocowym, wody
aromatyzowane, wody wzbogacane witaminami, sorbety, 35 usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: galaretki, dżemy, powidła, konfitury, kompoty, marmolady, pasty owocowe, pasty warzywne, napoje na bazie mleka kokosowego, przeciery
owocowe, przeciery warzywne, owoce przetworzone, organiczne
owoce przetworzone, warzywa przetworzone, organiczne warzywa
przetworzone, gotowane owoce, kandyzowane owoce, miąższ owoców, mieszanki owoców i orzechów, owoce suszone, owoce mrożone,
warzywa suszone, warzywa mrożone, soki owocowe, soki warzywne,
soki owocowo-warzywne, soki świeże, soki odtworzone z soku lub
przecieru zagęszczonego, soki niepasteryzowane, soki pasteryzowane, soki klarowane, soki naturalnie mętne, soki przecierowe, soki
organiczne, soki organiczne kwaszone, soki gazowane, soki skoncentrowane, lemoniady, syropy, nektary, napoje owocowe, napoje
warzywne, napoje półmrożone, napoje mrożone, napoje mrożone
gazowane, napoje gazowane, napoje organiczne gazowane, napoje
gazowane aromatyzowane, napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, napoje bezalkoholowe na bazie soków
owocowych, napoje bezalkoholowe zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe gazowane na bazie soków owocowych, napoje
owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, wody
mineralne, wody mineralizowane, wody o smaku owocowym, wody
aromatyzowane, wody wzbogacane witaminami, sorbety, warzywne
napoje typu smoothie, usługi sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami: galaretki, dżemy, powidła, konfitury, kompoty,
marmolady, pasty owocowe, pasty warzywne, napoje na bazie mleka
kokosowego, przeciery owocowe, przeciery warzywne, owoce przetworzone, organiczne owoce przetworzone, warzywa przetworzone,
organiczne warzywa przetworzone, gotowane owoce, kandyzowane
owoce, miąższ owoców, mieszanki owoców i orzechów, owoce suszone, owoce mrożone, warzywa suszone, warzywa mrożone, soki
owocowe, soki warzywne, soki owocowo-warzywne, soki świeże,
soki odtworzone z soku lub przecieru zagęszczonego, soki niepasteryzowane, soki pasteryzowane, soki klarowane, soki naturalnie
mętne, soki przecierowe, soki organiczne, soki organiczne kwaszone, soki gazowane, soki skoncentrowane, lemoniady, syropy, nektary, napoje owocowe, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje mrożone, napoje mrożone gazowane, napoje gazowane, napoje
organiczne gazowane, napoje gazowane aromatyzowane, napoje
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składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe
zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe gazowane na bazie soków owocowych, napoje owocowe z koncentratu lub syropu,
z dodatkiem wody i cukru, wody mineralne, wody mineralizowane,
wody o smaku owocowym, wody aromatyzowane, wody wzbogacane witaminami, sorbety, warzywne napoje typu smoothie, usługi
sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: galaretki, dżemy, powidła, konfitury, kompoty, marmolady, pasty owocowe, pasty warzywne, napoje na bazie mleka kokosowego, przeciery
owocowe, przeciery warzywne, owoce przetworzone, organiczne
owoce przetworzone, warzywa przetworzone, organiczne warzywa
przetworzone, gotowane owoce, kandyzowane owoce, miąższ owoców, mieszanki owoców i orzechów, owoce suszone, owoce mrożone,
warzywa suszone, warzywa mrożone, soki owocowe, soki warzywne,
soki owocowo-warzywne, soki świeże, soki odtworzone z soku lub
przecieru zagęszczonego, soki niepasteryzowane, soki pasteryzowane, soki klarowane, soki naturalnie mętne, soki przecierowe, soki
organiczne, soki organiczne kwaszone, soki gazowane, soki skoncentrowane, lemoniady, syropy, nektary, napoje owocowe, napoje
warzywne, napoje półmrożone, napoje mrożone, napoje mrożone
gazowane, napoje gazowane, napoje organiczne gazowane, napoje
gazowane aromatyzowane, napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, napoje bezalkoholowe na bazie soków
owocowych, napoje bezalkoholowe zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe gazowane na bazie soków owocowych, napoje
owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, wody
mineralne, wody mineralizowane, wody o smaku owocowym, wody
aromatyzowane, wody wzbogacane witaminami, sorbety, warzywne
napoje typu smoothie, usługi sprzedaży on-line związane z następującymi produktami: galaretki, dżemy, powidła, konfitury, kompoty,
marmolady, pasty owocowe, pasty warzywne, napoje na bazie mleka
kokosowego, przeciery owocowe, przeciery warzywne, owoce przetworzone, organiczne owoce przetworzone, warzywa przetworzone,
organiczne warzywa przetworzone, gotowane owoce, kandyzowane
owoce, miąższ owoców, mieszanki owoców i orzechów, owoce suszone, owoce mrożone, warzywa suszone, warzywa mrożone, soki
owocowe, soki warzywne, soki owocowo-warzywne, soki świeże,
soki odtworzone z soku lub przecieru zagęszczonego, soki niepasteryzowane, soki pasteryzowane, soki klarowane, soki naturalnie
mętne, soki przecierowe, soki organiczne, soki organiczne kwaszone, soki gazowane, soki skoncentrowane, lemoniady, syropy, nektary, napoje owocowe, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje mrożone, napoje mrożone gazowane, napoje gazowane, napoje
organiczne gazowane, napoje gazowane aromatyzowane, napoje
składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe
zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe gazowane na bazie soków owocowych, napoje owocowe z koncentratu lub syropu,
z dodatkiem wody i cukru, wody mineralne, wody mineralizowane,
wody o smaku owocowym, wody aromatyzowane, wody wzbogacane witaminami, sorbety, warzywne napoje typu smoothie.

(111) 324771
(220) 2019 02 20
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) PZIEE HADRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HADRON
(540)

(210) 496168

(531) 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 9 urządzenia automatyki przemysłowej, urządzenia sygnalizacyjne i kontrolno-pomiarowe, sprzęt przetwarzający dane, programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), aplikacje komputerowe do pobrania, programowanie dla sprzętu do przetwarzania
danych, sieci komputerowe, modemy, ładowalne oraz stałe oprogramowanie, oprogramowanie wbudowane w urządzenia, sprzęt do zarządzania bazami danych, komputerowy hardware oraz software wykorzystywany do tworzenia aplikacji i biznesowych, programów
wspomagających zarządzanie oraz zintegrowanych systemów bizne-
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sowych, aparatura do komunikacji sieciowej, aparatura do kondycjonowania energii, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura
elektryczna do monitoringu obiektów śledzonych, aparatura do nadawania i odbierania do nadawania długodystansowego, aparatura
do odczytywania kart, aparatura do optycznego rozpoznawania znaków, aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura i urządzenia do przełączania energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia
do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura
kontrolna do zarządzania siecią, aparatura kontrolująca energię elektryczną, aparatura łącznościowa, aparatura optyczna na podczerwień,
aparatura sygnalizacyjna, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aplikacje do pobrania do użytku telefonami komórkowymi, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, automatyczne przełączniki
między obwodami, automatyczne systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy sterowania dostępem, automatyczne urządzenia
do zabezpieczania dostępu, automatyczne zespoły kontroli dostępu,
autotransformatory, awaryjne automatyczne przerywacze napięcia,
moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, moduły sterująco-kontrolne elektryczne, moduły układów scalonych, moduły z obwodami scalonymi, moduły zasilania, monitorujące urządzenia elektryczne, nadajniki, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe,
nadajniki danych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektronicznych,
nadajniki elektryczne, nadajniki |i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet, nadajniki sygnałów elektronicznych,
nadajniki telekomunikacyjne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej, oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line)
dla sprzedaży następujących towarów: urządzenia automatyki przemysłowej, urządzenia sygnalizacyjne i kontrolno-pomiarowe, sprzęt
przetwarzający dane, programy komputerowe (oprogramowanie
do pobrania), aplikacje komputerowe do pobrania, programowanie
dla sprzętu do przetwarzania danych, sieci komputerowe, modemy,
ładowalne oraz stałe oprogramowanie, oprogramowanie wbudowane
w urządzenia, sprzęt do zarządzania bazami danych, komputerowy
hardware oraz software wykorzystywany do tworzenia aplikacji i biznesowych, programów wspomagających zarządzanie oraz zintegrowanych systemów biznesowych, aparatura do komunikacji sieciowej,
aparatura do kondycjonowania energii, aparatura do kontrolowania
temperatury, aparatura elektryczna do monitoringu obiektów śledzonych, aparatura do nadawania i odbierania do nadawania długodystansowego, aparatura do odczytywania kart, aparatura do optycznego rozpoznawania znaków, aparatura elektroniczna do zdalnego
sterowania, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia
do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do regulowania
elektryczności, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aparatura kontrolująca energię elektryczną, aparatura łącznościowa, aparatura optyczna na podczerwień, aparatura sygnalizacyjna, aparatura,
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do przepływu pracy,
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, automatyczne przełączniki między obwodami, automatyczne systemy
kontroli dostępu, automatyczne systemy sterowania dostępem, automatyczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, automatyczne zespoły kontroli dostępu, autotransformatory, awaryjne automatyczne
przerywacze napięcia, moduły złączeniowe do sterowników elektrycznych, moduły sterująco-kontrolne elektryczne, moduły układów scalonych, moduły z obwodami scalonymi, moduły zasilania, monitorujące urządzenia elektryczne, nadajniki, nadajniki bezprzewodowe,
nadajniki cyfrowe, nadajniki danych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektronicznych, nadajniki elektryczne, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet, nadajniki sygnałów elektronicznych, nadajniki telekomunikacyjne, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, 37
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usługi budowlane, naprawy i usługi instalacyjne związane z budownictwem przemysłowym i mieszkaniowym, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, wykonawstwa oraz
remontu urządzeń sieci gazowej, gazociągów, kotłowni, węzłów cieplnych, ciepłociągów, stacji redukcyjno-pomiarowych, uruchamianie
oraz nadzór techniczny i eksploatacyjny nad systemami łączności
przewodowej i bezprzewodowej do transmisji danych i głosu, usługi
w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych, systemów teleinformatycznych oraz systemów zarządzania budynkami, usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy sprzętu elektrycznego i przemysłowego, usługi montażu, konserwacji i naprawy: komputerów,
systemów komputerowych, usługi montażu systemów elektronicznej
ochrony mienia, naprawa, konserwacja wszystkich instalacji grzewczych, parowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych, klimatyzacyjnych
i chłodniczych, konserwacja maszyn, 39 dostawa systemów łączności
przewodowej i bezprzewodowej do transmisji cyfrowych i głosu, usługi wideokonferencji, wypożyczanie modemów, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, zaopatrywanie w sprzęt multimedialny sal konferencyjnych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe
w zakresie komputerowego oprogramowania i sprzętu, oprogramowania wykorzystywanego przy produkcji, handlu, szkolenia wdrażania
systemów elektronicznej ochrony mienia, doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
zajęć sportowych, organizowanie obozów sportowych, usługi rekreacyjne dotyczące nauki pływania i nurkowania dla dorosłych oraz
osób niepełnosprawnych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania,
konsultacje, doradztwo oraz projektowanie w zakresie: układów kontrolno-pomiarowych, systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, oprogramowanie komputerów, usługi w zakresie ekspertyz inżynierskich, doradztwo w zakresie montażu, konserwacji i naprawy
sprzętu elektrycznego i przemysłowego, usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi projektowania systemów zarządzania, projektowanie architektury baz danych,
usługi projektowania infrastruktury technicznej, projektowanie systemów elektrycznych, urządzeń elektroniki i automatyki, projektowanie
płytek obwodów elektrycznych, projektowanie systemów elektronicznej ochrony mienia, konwersja danych elektronicznych, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, programowanie elektronicznych systemów kontroli, usługi badania kompatybilności
elektromagnetycznej, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie analizy systemów komputerowych, projektowanie i doradztwo w zakresie:
oprogramowania komputerowego, systemów komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego,
elektroniczna konwersja danych lub programów, hosting serwerów,
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych
komputerowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS), aktualizacja
oprogramowania komputerowego, opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach (strony internetowe), usługi doradcze
w zakresie technologii i informacyjnej (IT), usługi w zakresie aktualizowania oraz montażu, konserwacji i naprawy oprogramowania komputerowego, usługi analiz systemów komputerowych.

(111) 324772
(220) 2019 01 14
(210) 494795
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) PRO NOBIS DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRẦN TRẦN
(510), (511) 43 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
(111) 324773
(220) 2019 02 25
(210) 495044
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) ROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) My najlepiej robimy dachy!
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(540)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 dachowe rynny metalowe, dachówki esówki metalowe,
dachówki metalowe, dachy (pokrycia-) metalowe, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi, drobne wyroby metalowe,
dźwigary metalowe, gwoździe, gwoździe z szeroką główką [ćwieki],
gzymsy (formy, odlewy-) metalowe, gzymsy metalowe, kołnierze metalowe, kominowe trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje
metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe-) [budownictwo],
konstrukcje nośne szklarni, metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], listwy metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, łupki, płytki
dachowe (zaczepy do-) metalowe, maszty [słupy] metalowe, maszty
ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, metalowe, metalowe kosze dachowe do użytku
w budownictwie, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe,
metalowe obudowy kominkowe, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe rury odpływowe,
miedź surowa lub półprzetworzona, nity metalowe, okiennice metalowe, okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe,
okna żaluzjowe metalowe, ołów surowy lub półprzetworzony, osłony
do rur metalowe, palniki metalowe, panele konstrukcyjne metalowe,
pokrycia dachów, metalowe, pokrywy do włazów metalowe, przenośne struktury metalowe, stal surowa lub półprzetworzona, szkieletowe
rusztowania metalowe, szkielety metalowe [budownictwo], zbiorniki
metalowe, złączki rur metalowe, 19 betonowe elementy budowlane,
bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
boazerie, budowlana (tektura-) [asfaltowana], budowlane (konstrukcje-) niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, cement,
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, elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw
sztucznych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, filc
dla budownictwa, izolacyjne (szkło-) [budownictwo], 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,
klinkier (kruszywo-), kominowe (deflektory-) niemetalowe, kominowe (nasady-) niemetalowe, kominowe (przedłużacze-) niemetalowe,
kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, kratownice niemetalowe,
kreda [surowiec], krokwie dachowe, kryształ górski, ksylolit, kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, łupek, łupki dachowe, łupkowa
(dachówka-), łupkowy (proszek-), materiały budowlane niemetalowe,
materiały do pokryć nawierzchni drogowych, obudowy kominków,
niemetalowe, 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, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie
słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne nie z metalu,
rury (spustowe-) niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny (dachowe-) niemetalowe, schody (stopnie-) niemetalowe,
schody niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], smoła,
smoła węglowa, smołowane taśmy do użytku w budownictwie, szkło
budowlane |, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie
walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień,
tłuczeń, włazy (pokrywy do-) niemetalowe, wsporniki niemetalowe
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do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zaprawy budowlane, 37 usługi dekarskie, izolowanie budynków, budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i konserwacja
rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów
targowych, budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa
kotłów, czyszczenie kominów, informacja o naprawach, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, montaż drzwi i okien, montaż rusztowań, murarstwo, mycie, nadzór budowlany, odśnieżanie, rozbiórka
budynków, tynkowanie, usługi dekarskie, uszczelnianie budynków.

(111) 324774
(220) 2019 02 04
(210) 495546
(151) 2019 10 17
(441) 2019 05 06
(732) ZAKŁAD PRODUKCJI RÓŻNEJ, HANDLU I USŁUG WAJM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Walerianowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIANOBETON
(540)

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 19 beton, beton syntetyczny, 37 pompowanie betonu,
usługi poziomowania betonu, wynajem sprzętu do betonowania.
(111) 324775
(220) 2019 03 25
(210) 497670
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TWAROOG
(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) 324776
(220) 2018 08 22
(210) 489596
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) WOJTAL ŁUKASZ DORADZTWO I KONSULTING, Police (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FURMAN
(540)

(591) ciemnobrązowy, złoty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.11, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 03.03.01, 03.03.17, 03.03.24, 02.01.16,
02.01.17, 02.01.20, 02.01.23, 18.01.01, 18.01.02
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(510), (511) 32 wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, piwo, napoje na bazie piwa, 35 usługi udostępniania artykułów spożywczych
i napojów, w tym napojów alkoholowych i bezalkoholowych, w celu
ich dogodnego oglądania i nabywania.

(111) 324777
(220) 2018 12 17
(151) 2019 10 01
(441) 2019 05 27
(732) Eco-Bat Technologies Limited, Matlock (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lithium Collect
(540)

(210) 493964

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 baryłki [beczki] metalowe, obejmy do przenoszenia
ładunków, metalowe, skrzynie metalowe, miedź surowa lub półprzetworzona, mosiądz, konstrukcje metalowe, baryłki [beczki] metalowe, pojemniki [kasety, paki] metalowe, zamknięcia do pojemników metalowe, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone,
pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], drut miedziany,
klamki metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe,
kratownice metalowe, plomby, uszczelki ołowiane, ołów surowy
lub półprzetworzony, ołów, uchwyty z metalu, metalowe palety,
okratowanie metalowe, złom metalowy, rudy metali, pojemniki
metalowe, metalowe palety, obejmy do przenoszenia ładunków,
metalowe, zbiorniki metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe, koryta metalowe: metale nieszlachetne, metalowe
skrzynie i pojemniki, kontenery na odpady i kontenery transportowe, z metalu, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut metalowy [z metali nieszlachetnych], 9 skrzynki akumulatorowe, akumulatory do pojazdów, baterie, baterie anodowe, baterie do latarek
kieszonkowych, akumulatory do pojazdów, baterie, w szczególności akumulatory samochodowe, baterie przenośne, baterie przemysłowe, skrzynki akumulatorowe, szklane obudowy do akumulatorów, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, baterie akumulatorowe
litowe, baterie słoneczne, 35 administrowanie licencjonowaniem
towarów i usług osób trzecich, reklama, reklama zewnętrzna, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, komercyjne informacje i porady dla konsumentów, informacja handlowa
i doradztwo, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, punkty informacji konsumenckiej,
analizy kosztów, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie reklam, badania rynkowe, studia rynkowe,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, organizacja i prezentacja wystaw do celów handlowych lub reklamowych
w zakresie ponownego użycia i odzyskiwania wtórnych materiałów
surowych i odpadów, organizacja wystaw w celach handlowych
i reklamowych, usługi zakupów dla osób trzecich, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi public relations,
przygotowywanie reklam prasowych, wypożyczanie materiałów
reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane
ze sprzedażą baterii, usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem internetowego kanału zakupowego związane ze sprzedażą
baterii, usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem internetowego kanału zakupowego, związane ze sprzedażą elementów
zużywalnych poddanych recyklingowi, mianowicie akumulatorów,
urządzeń do testów akumulatorów, wycieraczek do szyb przednich
samochodów, 37 czyszczenie zebranych używanych przedmiotów
lub ich części oraz ich przetwarzanie poprzez usuwanie zużytych
materiałów konsumpcyjnych, części jednorazowych i części zużywających się oraz wymiana materiałów konsumenckich i jednorazowych oraz zużywających się, wymiana części jednorazowych
i zużytych oraz elementów zużywalnych, części jednorazowe
i zużyte, wynajem ciężarówek, 38 dostarczanie dostępu do baz
danych, łączność poprzez terminale komputerowe, usługi telefoniczne, zapewnianie dostępu do baz danych, 39 usługi transportu
samochodami silnikowymi, zarządzanie kontenerami, dostawa towarów, usuwanie surowców wtórnych i materiałów do recyklingu
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poprzez transport i magazynowanie, przewóz samochodami ciężarowymi, załadunek i rozładunek towarów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie magazynów, informacja
o składowaniu, magazynowanie zużytych materiałów i materiałów
przeznaczonych do recyklingu, składowanie towarów, namierzanie, odbieranie i zbiórka odpadów, transport, transport surowców
wtórnych i materiałów do recyklingu, transport, pojazdy (wypożyczanie-), transport i przechowywanie odpadów, 40 recykling
chemiczny odpadów, usuwanie zanieczyszczeń poprzez recykling,
utylizacja odpadów poprzez ich niszczenie, spalanie śmieci i odpadów, obróbka materiałów, w szczególności obróbka i przetwarzanie materiałów przydatnych i odpadów, szczególnie składających
się z plastiku lub metalu, obsługa komercyjnych zakładów zbierania i recyklingu odpadów/złomu, recykling złomu z żelaza i złomu
z metali nieżelaznych, recykling odpadów i materiałów z tworzyw
sztucznych, recykling zużytych baterii, recykling odpadków i odpadów, recykling przewodów, przetwarzanie odpadów/złomu
poprzez recykling, utylizacja (demontaż) złomu, usuwanie złomu,
oddzielanie materiałów wielokrotnego użytku do odzyskiwania
i utylizacji, bezpiecznych pod względem środowiskowym, śledzenie, zbieranie, odbieranie, sortowanie, przetwarzanie, przerabianie,
eksploatacja, oddzielanie i przekazywanie odpadów/złomu, które mogą zostać poddane recyklingowi, w szczególności zużytych
baterii, obróbka i przechowywanie odpadów, obróbka materiałów
odpadowych, 42 gromadzenie, magazynowanie i przetwarzanie
danych dotyczących tematu recyklingu (demontaż, rozbiórka,
frakcjonowanie, ponowne przetwarzanie, naprawa i testowanie)
oraz utylizacji zużytych urządzeń oraz ich części i komponentów,
programowanie komputerów, doradztwo w dziedzinie ochrony
środowiska, w szczególności dotyczące ponownego użytkowania
i odzyskiwania surowców wtórnych i odpadów, doradztwo na rzecz
konsumentów i przedsiębiorstw w sprawach dotyczących środowiska i odpadów oraz w zakresie recyklingu, doradztwo na temat
użytkowania i stosowania baterii wszelkiego rodzaju, rozwój koncepcji organizacyjnych, technicznych i finansowych oraz organizacja systemów odbioru i zwrotu używanych produktów i innych
surowców wtórnych, rozwój technicznych urządzeń i procesów recyklingowych, usługi inżynieryjne, doradztwo w zakresie zarządzania, w szczególności doradztwo na rzecz przedsiębiorstw w związku z rozwojem, selekcją i używaniem przyjaznych dla środowiska
i zdatnych do eksploatacji z ekonomicznego punktu widzenia opakowań i materiałów opakowaniowych, etykietowania takich opakowań i materiałów opakowaniowych, usługi projektowe i doradztwo
dotyczące unikania odpadów i dostarczania do przetwarzania,
świadczenie usług doradczych obejmujących rozwiązania uzyskane w wyniku badań technicznych, kontrola jakości w zakresie obróbki i recyklingu odpadów, prace badawcze, badania w zakresie
recyklingu, badania i rozwój projektów technicznych w zakresie
przetwarzania odpadów, audyty techniczne w sektorze transportu,
usługi projektowania technicznego w zakresie systemów odbioru
i zwrotu używanych produktów i surowców wtórnych, doradztwo
techniczne dla innych osób, dotyczące ponownego przetwarzania
i użytkowania surowców wtórnych i odpadów.

(111) 324778
(220) 2018 12 18
(210) 493990
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MŁYN WIEDZY
(510), (511) 9 elektroniczne nośniki danych, komputery, programy
komputerowe, gry komputerowe, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, publikacje elektroniczne, 16 książki i inne publikacje papierowe, ulotki, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, kalendarze,
katalogi, komiksy, materiały drukowane, długopisy i pióra, biurowe
artykuły papiernicze, materiały do pakowania z papieru, materiały
do pakowania z kartonu, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły papiernicze do pisania, ołówki, flamastry, markery,
pisaki, 35 agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
dystrybucja przedmiotów z nadrukami reklamowymi, organizacja
targów i pokazów towarów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pozyskiwanie oraz systematyzacja komputerowych baz
danych, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
marketing, pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, produkcja reklam: telewizyjnych,
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radiowych, kinowych, reklama osób trzecich, prowadzenie agencji
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reprodukcja dokumentów, dokumentacji,
usługi menedżerskie, usługi badania rynku, usługi badania opinii,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi rozlepiania plakatów reklamowych, uaktualnianie ulotek reklamowych,
wypożyczanie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, zarządzanie profesjonalne działalnością artystyczną, usługi
reklamowe, w tym zbieranie reklam w celu umieszczania ich w internecie w formie stron internetowych, 40 drukowanie, składanie tekstu, oprawianie książek, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
związane z kulturą, organizacja festiwali i konkursów filmowych,
telewizyjnych, fotograficznych i plastycznych, produkcja filmowa, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie pokazów i widowisk artystycznych, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie
zabaw, organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji i kongresów, organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, parki
rozrywki, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów
za pośrednictwem Internetu, prowadzenie kursów korespondencyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie agencji artystycznych,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, przedstawienia teatralne, usługi organizowania festiwali piosenkarskich, usługi doradztwa w zakresie rozrywki, usługi doradztwa
edukacyjnego, usługi wydawnicze, komputerowy skład drukarski
[DTP], 42 usługi w zakresie: tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, administrowania stronami internetowymi,
doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
usługi programowania komputerowego, administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, wykonywanie ekspertyz, analiz, badań
i opracowań naukowych i z zakresu edukacji, doradztwo naukowe,
43 wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje, szkolenia, usługi
gastronomiczne.

(111) 324779
(220) 2018 12 18
(210) 494005
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) CARITAS POLSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIECA CARITAS
(510), (511) 4 świece, świece woskowe, świeczki, świece kuliste, świece kościelne, znicze, olejowe wkłady do zniczy, parafinowe wkłady do zniczy, 9 publikacje w formie elektronicznej, magnetyczne
i optyczne nośniki z nagraniami audio i wideo, filmy z nagraniami
audiowizualnymi, karty magnetyczne, telefoniczne, płatnicze, elektroniczne (publikacje-) [moduły ładowalne], 16 papier i karton, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, plakaty, kalendarze,
znaczki pocztowe, dzienniki, czasopisma, książki, papeteria, długopisy, pióra, ołówki, artykuły piśmienne, torby i woreczki do pakowania
z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, zeszyty, notatniki, druki, druki akcydensowe, publikacje, publikacje drukowane, piórniki, pióra wieczne, 21 wyroby
ze szkła, fajansu i porcelany, skarbonki niemetalowe, 35 reklama,
promocja, reklama: prasowa, radiowa, telewizyjna korespondencyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie
kampanii w mediach, reklama (rozpowszechnianie materiałów-)
[ulotki, prospekty, druki, próbki], plakaty, naklejki, gadżety reklamowe: zwłaszcza smycze, kubki, maskotki, flagi, długopisy, rozprowadzanie towarów i produktów, banery, roll-up’y, maskotki i balony
do reklamy, organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariatach i odbiorcach ich pomocy, usługi promocji wolontariatu i pracy
społecznej, 36 organizacja zbiórek, organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, organizowanie zbiórek funduszy dla osób trzecich i funduszy na cele dobroczynne.
(111) 324780
(220) 2018 12 19
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) SPIROFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA STEEL

(210) 494032
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(540)

(591) niebieski, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 01.15.15,
26.05.01, 26.05.13, 26.05.16, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 11 armatura łazienkowa, sanitarna armatura spustowa
do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje kanalizacyjne.
(111) 324781
(220) 2019 04 01
(210) 498041
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) womanbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 324782
(220) 2019 01 10
(210) 494616
(151) 2019 09 06
(441) 2019 04 15
(732) ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARES BRACIA MACIOŁEK
(540)

(531) 03.01.08, 03.06.03, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, karma sucha dla zwierząt, karma
konserwowa dla zwierząt, substancje odżywcze i wzmacniające dla
zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, jadalne kości, produkty
do żucia dla zwierząt, gryzaki i sztuczne kości, ściółka dla zwierząt,
żwirki dla kotów, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, ziarna, nasiona, żywe zwierzęta, 35 usługi sprzedaży karmy dla zwierząt, usługi
sprzedaży produktów do hodowli zwierząt, usługi sprzedaży środków do mycia, czyszczenia i higieny zwierząt, usługi sprzedaży środków weterynaryjnych, usługi sprzedaży środków dezynfekcyjnych
dla zwierząt, usługi sprzedaży środków przeciw pasożytom i insektom dla zwierząt.
(111) 324783
(220) 2019 01 15
(210) 494809
(151) 2019 09 24
(441) 2019 03 25
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) Bakoma BAKUŚ PUSZYSTY
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały, żółty, pomarańczowy,
czerwony, czarny
(531) 03.01.04, 19.03.25, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 29 produkty serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione.
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(111) 324784
(220) 2019 02 19
(210) 494933
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEATR ROBOTNICZY im. BOLESŁAWA BARBACKIEGO
w NOWYM SĄCZU.
(540)

(591) biały, ciemnobrązowy
(531) 14.07.01, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 25.01.05, 25.01.09,
25.01.25, 25.07.01, 14.07.04, 24.11.01, 04.05.21, 05.13.01, 29.01.12
(510), (511) 16 plakaty, foldery, ulotki, zaproszenia, bilety, 35 reklama
i promocja za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i internetu, reklama banerowa, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, przygotowywanie i prezentacja spektakli.
(111) 324785
(220) 2019 01 28
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) SEL ANNA, Paszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZERO Aronia ORGANIC
(540)

(210) 495306

(531) 26.01.03, 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 324786
(220) 2019 01 30
(210) 495371
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 03
(732) PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dekoral
(540)

(591) biały, granatowy, niebieski, żółty, czerwony
(531) 01.01.02, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki, w tym barwniki
do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
preparaty do konserwacji drewna, barwniki dla budownictwa, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparaty do gruntowania ścian i powierzchni malowanych, powłoki gruntowe i środki
do gruntowania zawarte w lej klasie, emalie do malowania, podkłady do farb i lakierów zawarte w tej klasie, rozcieńczalniki i barwniki
do farb i lakierów, pigmenty, środki do usuwania tapet zawarte w tej
klasie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
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przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, zaprawy budowlane,
masy i zaprawy klejące na bazie cementu lub gipsu, zaprawy klejowe
na bazie cementu lub gipsu, zaprawy klejące do systemów ociepleń
budowlanych, powłoki cementowe, powłoki gipsowe, masy i gładzie
szpachlowe, masy i zaprawy tynkarskie, wylewki budowlane, wylewki samopoziomujące, zaprawy do fugowania, w tym fugi i spoiny, 35
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej farb,
pokostów, lakierów, bejc, barwników, w tym barwników do drewna,
środków zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, preparatów do konserwacji drewna, barwników dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparatów
do gruntowania ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych i środków do gruntowania, emalii do malowania,
podkładów do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb
i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwania tapet, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej
niemetalowych materiałów budowlanych, rur sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych i pomników niemetalowych,
zapraw budowlanych, mas i zapraw klejących na bazie cementu lub
gipsu, zapraw klejowych na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń budowlanych, powłok cementowych,
powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw
do fugowania, w tym fug i spoin, usługi w zakresie prowadzenia sklepów detalicznych, hurtowych i internetowych zajmujących się sprzedażą ww. towarów, usługi w zakresie gromadzenia ww. towarów
w celu umożliwienia odbiorcom wygodnego oglądania i kupowania
tych towarów w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych,
usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży ww. towarów, usługi w zakresie public relations, usługi w zakresie reklamy
telewizyjnej, radiowej, prasowej, korespondencyjnej i internetowej
oraz reklamy umieszczanej w aplikacjach przeznaczonych dla urządzeń elektronicznych, usługi reklamowe i promocyjne świadczone
z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur
informacyjnych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia targów, wystaw,
pokazów i prezentacji towarów w celach handlowych, reklamowych
i promocyjnych, usługi w zakresie wynajmu powierzchni reklamowej, usługi w zakresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, usługi w zakresie tworzenia, redagowania, edycji i publikowania tekstów reklamowych i marketingowych, usługi
w zakresie tworzenia, aktualizacji i rozpowszechniania reklam oraz
materiałów reklamowych i marketingowych przy zastosowaniu środków elektronicznych i tradycyjnych, usługi w zakresie planowania,
organizowania i prowadzenia strategii marketingowych i kampanii
reklamowych, usługi w zakresie prac biurowych, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(111) 324787
(220) 2019 01 30
(210) 495378
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 03
(732) PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dekoral Home & Style
(540)

preparaty do konserwacji drewna, barwniki dla budownictwa, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparaty do gruntowania ścian i powierzchni malowanych, powłoki gruntowe i środki
do gruntowania zawarte w tej klasie, emalie do malowania, podkłady do farb i lakierów zawarte w tej klasie, rozcieńczalniki i barwniki
do farb i lakierów, pigmenty, środki do usuwania tapet zawarte w tej
klasie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, zaprawy budowlane,
masy i zaprawy klejące na bazie cementu lub gipsu, zaprawy klejowe
na bazie cementu lub gipsu, zaprawy klejące do systemów ociepleń
budowlanych, powłoki cementowe, powłoki gipsowe, masy i gładzie
szpachlowe, masy i zaprawy tynkarskie, wylewki budowlane, wylewki samopoziomujące, zaprawy do fugowania, w tym fugi i spoiny, 35
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej farb,
pokostów, lakierów, bejc, barwników, w tym barwników do drewna,
środków zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, preparatów do konserwacji drewna, barwników dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparatów
do gruntowania ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych i środków do gruntowania, emalii do malowania,
podkładów do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb
i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwania tapet, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej
niemetalowych materiałów budowlanych, rur sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych i pomników niemetalowych,
zapraw budowlanych, mas i zapraw klejących na bazie cementu lub
gipsu, zapraw klejowych na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń budowlanych, powłok cementowych,
powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw
do fugowania, w tym fug i spoin, usługi w zakresie prowadzenia sklepów detalicznych, hurtowych i internetowych zajmujących się sprzedażą ww. towarów, usługi w zakresie gromadzenia ww. towarów
w celu umożliwienia odbiorcom wygodnego oglądania i kupowania
tych towarów w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych,
usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży ww. towarów, usługi w zakresie public relations, usługi w zakresie reklamy
telewizyjnej, radiowej, prasowej, korespondencyjnej i internetowej
oraz reklamy umieszczanej w aplikacjach przeznaczonych dla urządzeń elektronicznych, usługi reklamowe i promocyjne świadczone
z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur
informacyjnych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia targów, wystaw,
pokazów i prezentacji towarów w celach handlowych, reklamowych
i promocyjnych, usługi w zakresie wynajmu powierzchni reklamowej, usługi w zakresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, usługi w zakresie tworzenia, redagowania, edycji i publikowania tekstów reklamowych i marketingowych, usługi
w zakresie tworzenia, aktualizacji i rozpowszechniania reklam oraz
materiałów reklamowych i marketingowych przy zastosowaniu środków elektronicznych i tradycyjnych, usługi w zakresie planowania,
organizowania i prowadzenia strategii marketingowych i kampanii
reklamowych, usługi w zakresie prac biurowych, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(111) 324788
(220) 2019 02 05
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) MARTINEZ ADRIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I LOVE HR
(540)
(591) biały, granatowy, niebieski, żółty, czerwony, szary
(531) 01.01.02, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki, w tym barwniki
do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
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(210) 495589

(591) ciemnoczerwony, biały, fioletowy, ciemnofioletowy
(531) 02.09.01, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 35 zarządzanie personelem i kadrami, konsultacje w zakresie zasobów ludzkich oraz zarządzanie działami i potrzebami zasobów ludzkich na miejscu u klienta, usługi wymiany pracowników,
usługi w zakresie zatrudnienia czasowego i na stałe oraz usługi administrowania procesami kadrowymi na miejscu, w tym przegląd
i sprawdzanie życiorysów, zbieranie podań o pracę, rekrutacja personelu, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzanie referencji, przeprowadzanie audytów z zakresu zarządzania personelem
i kadrami, reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa,
telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 doradztwo zawodowe,
usługi przekwalifikowania zawodowego, poradnictwo zawodowe
w zakresie edukacji lub kształcenia, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne, publikowanie online elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, udostępnienia filmów online nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, warsztatów, seminariów, organizowanie eventów, edukacja, nauczanie, kształcenie,
działalność sportowa i kulturalna, 42 usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach
oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów
elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem
sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usługi
dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi internetowego
dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające
lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową,
wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiperłączy, dzielenie
się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych
do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności
wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, doradztwo techniczne w dziedzinie rozwoju aplikacji mobilnych związanych z użytkowaniem i funkcjonalnością hiperłączy, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego
rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych
do przenośnych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, mianowicie telefonów komórkowych, smartfonów, podręcznych komputerów i tabletów, usługi w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, opracowywanie
programów do przetwarzania danych.

(111) 324789
(220) 2019 02 08
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 495753
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) farmio Zakłady Drobiarskie
(540)

(591) biały, żółty, czerwony, zielony, czarny
(531) 03.07.03, 03.07.19, 03.07.24, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty z kurczaka, a mianowicie: mięso, ekstrakty
mięsne, wędliny, konserwy mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, dania gotowe z mięsa, pasztet z wątróbki, kiełbasy, dania gotowe z mięsa, galarety mięsne, rosół.
(111) 324790
(220) 2019 02 14
(210) 495924
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE PRODUKCYJNOUSŁUGOWE I HANDLOWE SAKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SATO
(510), (511) 9 oponowe taśmy izolacyjne do odtwarzania osłony
zewnętrznej kabli elektroenergetycznych oraz przewodów oponowych.
(111) 324791
(220) 2019 02 14
(210) 495925
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE PRODUKCYJNOUSŁUGOWE I HANDLOWE SAKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SATI
(510), (511) 9 taśmy izolacyjne do odtwarzania izolacji żył kabli elektroenergetycznych oraz przewodów oponowych.
(111) 324792
(220) 2018 12 20
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 15
(732) EVERUPTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) notatek.pl
(540)

(210) 494116

(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 20.05.11, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą i w prowadzeniu jej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo handlowe), pośrednictwo pracy,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu internetowego, systematyzacja komputerowych baz danych,
wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, w tym w komputerowych
bazach danych, gromadzenie dokumentów w wersji elektronicznej
i ich udostępnianie klientom, marketing, opracowywanie CV dla
osób trzecich, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi rekrutacji personelu, pliki komputerowe (wyszukiwanie
informacji) dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, prowadzenie baz danych, 38 usługi w zakresie: obsługi
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, udostępniania informacji
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i notatek z zajęć, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie
dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym
w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi
dostępu do portali internetowych, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu
do baz danych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
usługi ogłoszeń elektronicznych, 42 udostępnianie strony internetowej wyposażonej w technologię umożliwiającą użytkownikom
Internetu tworzenie, zamieszczanie i publiczne dzielenie się danymi,
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania,
administrowanie prawami i kontami użytkowników na portalu internetowym, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, administrowanie serwerami, elektroniczny serwis informacji typu
on-line z udostępnianiem informacji i notatek z zajęć, utrzymywanie
baz danych, usługi tworzenia i utrzymywania stron internetowych
dla osób trzecich.

(111) 324793
(220) 2018 12 20
(210) 494141
(151) 2019 10 09
(441) 2019 03 25
(732) GODUŃSKI WOJCIECH P.P.H.U. WOJTEX, Złotniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biesiadowo
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 15.07.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 prowadzenie dyskotek, prowadzenie klubów muzycznych, 43 prowadzenie pizzerii, barów, wytwarzanie kebabów, prowadzenie snack-barów, barów szybkiej obsługi, przygotowywanie dań
na zamówienie, usługi cateringu, prowadzenie restauracji, stołówek,
restauracji samoobsługowych, kafeterii, kawiarni, usługi hotelowe,
prowadzenie pensjonatów, moteli, kempingów, kwater mieszkalnych do wynajęcia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering).
(111) 324794
(220) 2018 12 21
(151) 2019 09 24
(441) 2019 03 25
(732) WOJTKOWSKI MARCIN, Łochów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TenSmak Przypraw życie smakiem
(540)

(210) 494152

(591) zielony, biały, beżowy
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, namiastki kawy, napoje na bazie
kawy, kakao i herbaty lub czekolady, cukier, wyroby cukiernicze, słodycze, desery błyskawiczne w proszku, lody, lody w proszku, miód,
dodatki piekarnicze, mąka, aromaty do ciast, zioła suszone i przetworzone, mieszanki ziołowe, przyprawy, budynie, kisiele, sól, ocet, sosy,
sosy-przyprawy, sosy do sałat, sosy mięsne, esencje do żywności i celów spożywczych.
(111) 324795
(220) 2018 12 21
(210) 494167
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 03
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMART ORGANIC FARMING
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(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze.

(111) 324796
(220) 2018 12 21
(151) 2019 09 16
(441) 2019 04 08
(732) ZAWADZKA HALINA HEXELINE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEXELINE
(540)

(210) 494175

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria z kamieni szlachetnych
i półszlachetnych, sztuczna biżuteria, biżuteria ze szkła sztrasowego,
przedmioty biżuteryjne do ozdoby odzieży, obuwia i nakryć głowy,
spinki do mankietów, zapinki i szpilki do krawatów, zegarki oraz łańcuszki i bransolety do zegarków, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach takie jak galanteria skórzana, pasy i paski skórzane, rzemyki, portmonetki, portfele, portfele
na karty wizytowe, kosmetyczki i kuferki na kosmetyki, teczki, torby
i torebki, walizki, walizy i torby podróżne, torby na ubrania podróżne, komplety podróżne, parasolki, parasole i laski, wyroby rymarskie,
25 odzież, również w całości lub w części ze skóry i futer, oraz następujące dodatki do odzieży: rękawiczki, mufki, pasy, paski, krawaty,
muszki, szelki, apaszki, chusty, szaliki, szale, kołnierze, w tym skórzane i z futer, etole, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 324797
(220) 2018 07 24
(210) 488599
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 10
(732) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚ BANK PRZEJRZYSTA POŻYCZKA
(540)

(591) biały, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 01.15.11, 05.03.02, 05.03.14, 26.01.15
(510), (511) 9 karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze,
urządzenia płatnicze, programy komputerowe, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, bankomaty, maszyny i urządzenia wykorzystywane przy usługach bankowych i finansowych, 35 usługi
marketingowe, analizy i raporty marketingowe, usługi dystrybucji
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oraz rozpowszechniania materiałów reklamowych i informacyjnych,
organizowanie aukcji, badania rynku, opracowywanie ekspertyz
ekonomicznych, opracowywanie wycen i analiz przedsięwzięć inwestycyjnych, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także
za pośrednictwem sieci Internetowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi
bankowe, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi maklerskie, leasing finansowy, factoring, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych,
obrót papierami wartościowymi, doradztwo w sprawach bankowych
i finansowych, usługi w zakresie funduszy powierniczych i inwestycyjnych, tworzenie programów oszczędzania, obsługa bankomatów,
pośrednictwo i obrót nieruchomościami.

(111) 324798
(220) 2018 07 31
(210) 488867
(151) 2019 10 11
(441) 2018 09 17
(732) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORDECK
(510), (511) 6 metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa,
szalunki metalowe do betonu, zbrojenia metalowe do betonu, konstrukcje, profile i pręty metalowe dla budownictwa.
(111) 324799
(220) 2018 08 02
(210) 488938
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) HILBRYCHT ALEKSANDER, DZIEŻA BOGDAN WELDORO
TEXTILE SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Weldoro
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, okrycia
wierzchnie, 35 usługi sprzedaży hurtowej związanej z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej związanej z obuwiem.
(111) 324800
(220) 2018 08 08
(151) 2019 08 30
(441) 2018 09 24
(732) BYLIŃSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMP MAZURY
(540)

(210) 489164

(591) biały, niebieski, zielony
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, organizowanie podróży, usługi transportowe autobusowe, wynajmowanie koni, usługi kierowców, przechowywanie łodzi, organizowanie wycieczek, usługi osób towarzyszących
podróżnym, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, transport podróżnych, rezerwowanie miejsc na podróże, pilotowanie, przechowywanie łodzi, spacerowe rejsy statkami, transport
łodziami, statkami, transport rzeczny, wypożyczanie łodzi, statków,
zwiedzanie turystyczne, 41 rozrywka, informacja o rekreacji, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, fotografowanie,
fotoreportaże, gimnastyka (instruktaż), obsługa sal do gry, karaoke,
usługi klubów zdrowia, organizowanie konkursów, kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie i obsługa konferencji, kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych
dotyczące rozrywki, obsługa pól golfowych, organizowanie balów,
organizowanie przyjęć, parki rozrywki, informacja o rozrywce, wypożyczanie sprzętu sportowego, urządzeń sportowych, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie i obsługa seminariów, organizowanie i obsługa sympozjów, organizowanie i obsługa zjazdów,
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43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, bary szybkiej obsługi, agencje zakwaterowania, domy
turystyczne, hotele, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, stołówki,
usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), rezerwacja miejsc
w pensjonatach, biura (agencje) zakwaterowania (hotele, pensjonaty), rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc w hotelach, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, wypożyczanie namiotów, usługi związane z organizacją wypoczynku
w zakresie rezerwacji i zapewnienia zakwaterowania.

(111) 324801
(220) 2018 08 08
(210) 489190
(151) 2019 10 18
(441) 2018 11 19
(732) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECT BATTERY
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, akumulatory zapłonowe, akumulatory
alkaliczne, akumulatory samochodowe, rozruszniki akumulatorowe,
skrzynki akumulatorowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory
niklowo-kadmowe, akumulatory energii fotowoltaicznej, grodzie
akumulatorów elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, baterie
akumulatorowe litowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych,
płyty do akumulatorów elektrycznych, szklane obudowy do akumulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów, akumulatorki
do powtórnego naładowania, akumulatory typu push-on [wciskane],
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ładowarki
do akumulatorów do pojazdów silnikowych, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, kable rozruchowe do akumulatorów, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, urządzenia pomiarowe do liczenia, wyrównywania i kalibracji, znajdujące zastosowanie przy obsłudze akumulatorów, kwasomierze do akumulatorów, urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne.
(111) 324802
(220) 2018 08 10
(210) 489237
(151) 2019 03 22
(441) 2018 10 29
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara (IN)
(540) (znak słowny)
(540) EQUIRAN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze.
(111) 324803
(220) 2018 08 10
(210) 489238
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 29
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara (IN)
(540) (znak słowny)
(540) AFAQUIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze.
(111) 324804
(220) 2018 08 10
(210) 489239
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 29
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara (IN)
(540) (znak słowny)
(540) QUATISUN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze.
(111) 324805
(151) 2019 10 03

(220) 2018 08 20
(441) 2018 10 29

(210) 489510
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(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aril japoński ogród
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do odświeżania powietrza, odświeżacze powietrza, wkłady do odświeżaczy powietrza.
(111) 324806
(220) 2018 08 21
(151) 2019 10 10
(441) 2018 10 29
(732) SOWUL ADAM, Klebark Wielki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERBLOCK
(540)

(210) 489569

(531) 26.15.09, 27.05.01
(510), (511) 9 akumulatory przeznaczone do pracy cyklicznej i buforowej, wykorzystywane do pojazdów elektrycznych, łodzi, kamperów jako magazyny energii, do zastosowania w różnego rodzaju
instalacjach jako magazyn energii lub awaryjne źródło zasilania, akumulatory szczelnie zamknięte, załadowane typu VRLA, wytworzone
zarówno w technologii VRLA jak i GEL.
(111) 324807
(220) 2018 08 31
(210) 489991
(151) 2019 08 26
(441) 2018 11 05
(732) BRYNCZAK JAN PAWEŁ, Leszno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mBazaar
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek,
aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych],
alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry,
anody, anteny, antykatody, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie
nie do celów medycznych, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, apertometry [optyka, aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne
sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie
do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe, biochipy, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony
rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, buty
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe
do broni palnej, cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki
elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem dna, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące
przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond,
cukromierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cyklotrony, cyrkle
do mierzenia, czarne skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów
kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry, detektory podczerwieni,
diody świecące [LCD], dozowniki, drogowe światła sygnalizacyjne
[urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne,
druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające],
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące,
ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych,
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ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki do kluczy będące
pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach,
elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne
systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne
tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne
i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na smartfony, fajki z ustnikiem
do oddychania pod wodą, falomierze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane,
filtry do aparatów fotograficznych, filtry do masek do oddychania,
filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze,
głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], grafika do pobrania do telefonów komórkowych, grodzie akumulatorów
elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływania psów,
gwizdki sportowe, gwizdki sygnalizacyjne, hologramy identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych, igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami
dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do silników, kable
światłowodowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry,
kamery cofania do pojazdów, kamery termowizyjne, kamery wideo,
kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe
przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy
dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inteligentne
[karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć
(selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne,
kodowane karty-klucze, kolektory elektryczne, kombinezony
ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy
okrętowe, komputery, komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe, [PDA], komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kondensory
optyczne, końcówki [elektryczność], korektory graficzne [urządzenia
audio], krokomierze [pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia],
lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio],
lampy optyczne, lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych,
lasery, nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra
do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki do papierosów
elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne [przyrządy
geodezyjne], łączniki elektryczne, łyżki do odmierzania, magnesy
dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], maski do nurkowania, maski do oddychania,
inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy,
maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia do sondowania, maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable],
meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony,
membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metrono-

Nr 2/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

my, miarki [przyrządy miernicze], miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki, miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mierniki, mierniki sygnału satelitarnego, mikrofony, mikrometry,
mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, miksery audio, modemy,
monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], myszy [sprzęt
do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów
elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego,
nakolanniki dla robotników, napędy dysków do komputera, neony
reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia], numeryczne wyświetlacze elektroniczne, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy
do selfie, obiektywy powiększające, obudowy głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów, ochraniacze
zębów do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe, odbiorniki
audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych,
odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa
do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, ograniczniki
[elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okularów,
oprogramowanie gier, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków,
optyczne nośniki danych, oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osłony obiektywów, osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia
stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory [ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, palmtopy, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów komórkowych,
pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety, pirometry, plandeki
ochronne, planimetry, platformy oprogramowania komputerowego,
nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, plotery,
płytki dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych,
płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki
pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pojemniczki
na szkła kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów,
pokrowce na laptopy, pokrowce na smart fony, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli
elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych,
poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki,
prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory centralne, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane,
projektory, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty [optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki
elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków, przykładnice
pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do pomiaru
poziomu paliwa, przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, przyrządy
do pomiaru wagi, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia
na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów,
przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy
nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe
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[elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia
do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów,
reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty
edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, różdżki dla różdżkarzy, rurki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki, pitota, rurki z ustnikiem do oddychania
pod wodą, rury głosowe, satelity do celów naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skafandry dla
nurków, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], skrzynki
akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki
do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy do celów naukowo-badawczych, spektrografy,
spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzężenia elektryczne,
stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, styki
elektryczne, subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna
lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewybuchowe, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów,
syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki petriego, szklane obudowy do akumulatorów, szkła kontaktowe, szkło
optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały
świetlne], światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry,
taksometry, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe,
telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrometry, termometry
nie do celów medycznych, termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny
bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], torby do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy
ratunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia
do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów,
urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia
do kontroli frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitorowania
niemowląt, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości
[fotografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia
do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia do reje-
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strowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia
do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku,
urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wyważania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi,
urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy
do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia
i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu
przed korozją, urządzenia kinematograficzne, urządzenia krawieckie
do zaznaczania rąbków, urządzenia monitorujące, inne niż do celów
medycznych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia PDA, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia systemu GPS, urządzenia telekomunikacyjne w postaci
biżuterii, urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż
do celów medycznych, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące masę
ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi pomostowe, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery
do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach,
wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze
przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania,
wyłączniki samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki
[fotografia], wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze
lampowe, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania,
zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne],
zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, zegarki inteligentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, zestawy do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów
elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze
automatyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, 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 personelem,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych
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(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, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie materiałów reklamowych, 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 muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych 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 marketingowe, usługi menedżerskie
dla sportowców, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży,
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 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 wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie porównywania cen, 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, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie 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 trze-
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cich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zarządzanie bazami danych, zarządzanie działalnością
gospodarczą, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie dokumentacją biznesową, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie w działalności handlowej, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, zarządzanie relacjami z klientami, doradztwo związane
z zarządzaniem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, zarządzanie komputerowymi bazami danych, zarządzanie i kompilacja
komputerowych baz danych, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą [dla
osób trzecich], zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie
procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie umów
na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów,
gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie danych, gromadzenie
informacji w zakresie badań rynkowych, gromadzenie informacji
handlowych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, organizowanie usług
wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe,
nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie
telegramów, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania
i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości,
zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie smartfonów, wypożyczanie systemów komunikacyjnych,
usługi wypożyczania telefonów, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, wypożyczanie urządzeń komunikacyjnych, wypożyczanie aparatury komunikacyjnej, wypożyczanie przyrządów łącznościowych, wypożyczanie telefonów komórkowych, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komunikacyjnych, wypożyczanie aparatury i instalacji telekomunikacyjnych, wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrządów łącznościowych, wypożyczanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego
umożliwiającego łączność z sieciami, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym telefonów i urządzeń faksujących, wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów dźwiękowych,
wypożyczanie urządzeń do nadawania sygnałów wideo, wypożyczanie obiektów i sprzętu do emisji radiowej i telewizyjnej, wynajem
urządzeń telekomunikacyjnych, wynajem sprzętu komunikacji ko-
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mórkowej, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, doradztwo w zakresie telekomunikacji, usługi doradztwa w dziedzinie łączności elektronicznej, 42 aktualizowanie
oprogramowania komputerowego analizy chemiczne analizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych analizy pisma ręcznego
[grafologia] analizy systemów komputerowych analizy wody audyt
energetyczny badania bakteriologiczne badania biologiczne badania chemiczne badania geologiczne badania naukowe badania techniczne badania w dziedzinie fizyki badania w dziedzinie kosmetyki
badania w dziedzinie mechaniki badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego chmura obliczeniowa digitalizacja dokumentów
[skanowanie] doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego doradztwo w zakresie oszczędności energii doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej eksploracja
podwodna [akwanautyka] elektroniczne monitorowanie aktywności
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w internecie elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji
w celu wykrywania kradzieży tożsamości w internecie hosting serwerów hosting stron internetowych instalacja oprogramowania
komputerowego kalibrowanie [pomiary] konserwacja oprogramowania komputerowego kontrola jakości kontrola szybów naftowych
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna miernictwo [pomiary] 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 ocena jakości drewna na pniu ocena
jakości wełny odblokowywanie telefonów komórkowych odzyskiwanie danych komputerowych opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania opracowywanie projektów technicznych oprogramowanie jako usługa [SaaS] pisanie techniczne
platforma jako usługa [PaaS] pomiary geodezyjne pomiary pól naftowych poszukiwania geologiczne poszukiwania ropy naftowej powielanie programów komputerowych prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich prognozowanie pogody prognozy meteorologiczne programowanie komputerów projektowanie budowlane projektowanie dekoracji wnętrz projektowanie mody
projektowanie opakowań projektowanie oprogramowania komputerowego projektowanie systemów komputerowych projektowanie
urbanistyczne próby kliniczne przechowywanie danych elektronicznych rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki stylizacja [wzornictwo przemysłowe] testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem
sprawności testowanie materiałów tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne] tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika udostępnienie wyszukiwarek internetowych
udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji
emisji dwutlenku węgla usługi architektoniczne usługi chemiczne
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 usługi świadczone przez laboratoria naukowe usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów wynajem sprzętu
do przetwarzania danych wynajmowanie serwerów www wypożyczanie oprogramowania komputerowego wzornictwo przemysłowe
wynajem komputerów, wynajem oprogramowania sprzętowego,
wynajem urządzeń naukowych, wynajem programów komputerowych, wynajem sprzętu komputerowego, wynajem oprogramowania komputerowego, wynajem pamięci serwerowej, wynajem dostępu do komputerów, wynajem sprzętu i oprogramowania, wynajem
systemów przetwarzania danych, wynajem komputerów i oprogramowania, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego,
usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), wynajem
oprogramowania i programów komputerowych, wynajem urządzeń
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peryferyjnych do komputerów, wynajmowanie czasu dostępu
do komputerów, wynajem komputerów i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wynajem elektronicznej przestrzeni pamięciowej w internecie, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów
do internetu, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów
sieci komputerowych, wynajem oprogramowania komputerowego
związanego z ofertami cenowymi, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych,
udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w internecie, wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich,
hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytywania
bazy danych z ofertami cenowymi, wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń
do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie minikomputerów, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie komputerów osobistych, wypożyczanie oprogramowania użytkowego, wypożyczanie przyrządów naukowych, wypożyczanie nośników danych, oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie-), wypożyczanie sprzętu komputerowego, wypożyczanie
wyposażenia komputerowego, wypożyczanie oprogramowania rozrywkowego, wypożyczanie urządzeń rejestrujących czas, wypożyczanie sprzętu do projektowania, wypożyczanie aparatury i instrumentów laboratoryjnych, wypożyczanie sprzętu do mierzenia czasu,
wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, wypożyczanie
oprogramowania do gier komputerowych, wypożyczanie oprogramowania do gier wideo, wypożyczanie komputerów do przetwarzania danych, wypożyczanie programów do przetwarzania danych,
wypożyczanie oprogramowania do zarządzania zapasami, wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania danych, usługi w zakresie
wypożyczania sprzętu komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, wypożyczanie
programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi,
wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramowania do komputerowych baz danych, wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego związanego
z podróżowaniem, wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie sprzętu do przetwarzania danych oraz komputerów, usługi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania komputerowego,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, doradztwo technologiczne, doradztwo
techniczne, usługi doradztwa technologicznego, usługi doradztwa
informatycznego, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, doradztwo w sprawach komputerów, usługi w zakresie doradztwa
technologicznego, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania
danych, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych,
doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego,
usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, usługi
w zakresie konsultacji i doradztwa komputerowego, badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, usługi doradztwa w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego,
usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów komputerowych, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii
informacyjnej, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo związane z oprogramowaniem
do systemów komunikacyjnych, doradztwo w zakresie komputero-
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wych programów baz danych, doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego.

(111) 324808
(220) 2018 12 26
(210) 494220
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) KAFKA MALKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) URBAN FOOD
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sosy przyprawy, 32 wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 324809
(220) 2019 03 11
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 15
(732) BOROWSKI RAFAŁ MEDICANN, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDIcann
(540)

(210) 496946

(591) zielony, żółty, brązowy
(531) 01.15.15, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych,
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, błyszczyki do ust, dyfuzory z patyczkami zapachowymi,
esencje eteryczne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy
kosmetyczne, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, mydła, mydło dezodoryzujące, odżywki do włosów,
oleje czyszczące, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum
i zapachów, olejki eteryczne, olejki toaletowe, pałeczki zapachowe,
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty fitokosmetyczne, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, szampony, woda
perfumowana, 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutycznej, enzymy
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecznicze preparaty
toaletowe, lecznicze świece do masażu, leki dla ludzi, leki do celów
stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne,
leki wzmacniające, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki
do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, olejki lecznicze, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, płyny do celów farmaceutycznych, pomady do celów
medycznych, preparaty diagnostyczne, preparaty farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty witaminowe, syropy do użytku farmaceutycznego,
szampony lecznicze, środki nasenne, środki przeciwbólowe, siemię
lniane do celów farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, środki przeciwgorącz-
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kowe, środki uspokajające, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, tabletki wspomagające odchudzanie, wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła
lecznicze, 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, projektowanie materiałów reklamowych, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi handlu hurtowego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, marketing ukierunkowany,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej.

(111) 324810
(220) 2019 05 14
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) BABAEV RIZA, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRIZZ
(540)

(210) 499710

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.04.03, 29.01.12
(510), (511) 3 środki stosowane do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła inne niż do mycia ciała, detergenty inne
niż do mycia ciała, olejki aromatyczne i esencjonalne do stosowania w pomieszczeniach, środki do perfumowania powietrza, mieszaniny zapachowe potpourri, kadzidełka, chusteczki jednorazowe
nasączone substancjami lub związkami chemicznymi do stosowania w gospodarstwie domowym, 5 odświeżacze powietrza, środki
do oczyszczania i dezynfekcji powietrza, dezodoranty do tkanin,
dywanów i pomieszczeń, środki usuwające nieprzyjemny zapach
tkanin i dywanów, preparaty neutralizujące zapachy, środki antymolowe, ziołowe preparaty do odświeżania powietrza, wkłady i zapasy do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 11 elektryczne
urządzenia do emitowania środków odświeżających powietrze,
elektryczne i nieelektryczne urządzenia do oczyszczania powietrza,
filtry wentylatorowe, urządzenia i przyrządy do nasycania zapachem,
perfumowania i odświeżania powietrza, oraz usuwania przykrych zapachów z powietrza, rozpylacze do nasycania zapachem, perfumowania i odświeżania powietrza oraz usuwania przykrych zapachów
z powietrza, urządzenia i przyrządy do uwalniania do atmosfery
i rozpraszania w powietrzu preparatów do odświeżania powietrza,
zapachów, perfum i dezodorantów, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów.
(111) 324811
(220) 2019 05 14
(210) 499712
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) INFOMIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Motycz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) raf POLSKA
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 aparatura regulacyjna do sprzętu dostarczającego
wodę, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych
i gazowych, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych
oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i za-
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bezpieczająca do urządzeń wodnych, elementy zabezpieczające
do rur wodnych, instalacje regulacyjne do rur wodnych, kontrolery
ciśnienia [regulatory] do rur wodnych, kurki odcinające będące urządzeniami zabezpieczającymi do urządzeń wodnych, kurki odcinające do regulowania wody, mechanizmy do kontroli poziomu cieczy
w zbiorniku [zawory], mieszacze prysznicowe, ręczne zawory hydrauliczne, urządzenia do kontroli zaopatrzenia w wodę, urządzenia
do nadzoru ciśnienia [urządzenia zabezpieczające do urządzeń wodnych], urządzenia do nadzoru ciśnienia [urządzenia zabezpieczające
do rur wodnych], urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria
bezpieczeństwa], urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria
regulujące], urządzenia do regulacji wody, urządzenia do zmniejszania ciśnienia stanowiące część systemu zaopatrywania w wodę,
urządzenia regulacyjne do instalacji wodnych, urządzenia regulacyjne do urządzeń wodnych, urządzenia regulacyjne stanowiące części
rur wodnych, urządzenia regulacyjne stanowiące część urządzeń
wodnych, zawory [akcesoria hydrauliczne], zawory bezpieczeństwa
do wodociągów, wyposażenie regulacyjne do wodociągów, zawory
bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, zawory do kontroli temperatury [części instalacji wodociągowych], zawory do kontroli wody,
zawory do kontroli wody do kranów, zawory kontroli poziomu, zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], zawory
kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne], zawory kontrolujące
wodę do zbiorników z wodą, zawory kontrolujące wodę [kontrola
poziomu] w zbiornikach, zawory [krany] jako części instalacji sanitarnych, zawory kulowe, zawory [kurki] jako części instalacji sanitarnych,
zawory mieszające [kurki], zawory mieszające [kurki] do zlewów, zawory mieszające [kurki] do umywalek, zawory mieszające prysznicowe, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń
wodnych, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur
wodnych, zawory odcinające do regulacji przepływu wody, zawory
odcinające jako przyrządy bezpieczeństwa do urządzeń wodnych,
zawory pływakowe [zawory kulowe], zawory prysznicowe, zawory
regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], zawory regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], zawory regulacyjne [kontrola
poziomu w zbiornikach], zawory regulujące poziom w zbiornikach,
zawory stanowiące części systemów zraszaczy.

(111) 324812
(220) 2019 05 14
(210) 499718
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BS
(540)

(591) zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, faktoring, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, maklerstwo, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pożyczki finansowe, pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe,
szacowanie kosztów naprawy wycena finansowa, usługi finansowania, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi ubezpieczeniowe, wycena finansowa, wycena nieruchomości, zarządzanie
finansami, zarządzanie nieruchomością, 37 budowa i konserwacja
rurociągów, budownictwo, czyszczenie budynków od zewnątrz,
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów,
czyszczenie kominów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, mon-
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taż i naprawa instalacji grzewczych, murarstwo, mycie, nadzór budowlany, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi doradztwa budowlanego, usługi
hydrauliczne, usługi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie
budynków, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem
sprzętu budowlanego, regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 42 audyt energetyczny, badania techniczne, badania
w dziedzinie mechaniki, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, kontrola jakości, miernictwo pomiary, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie budowlane, projektowanie opakowań, projektowanie urbanistyczne, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi
konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.

(111) 324813
(220) 2019 05 14
(210) 499719
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(540) (znak słowny)
(540) POGROMCY CUKRÓW
(510), (511) 29 produkty mleczarskie i substytuty mleka, jogurty
i inne produkty mleczne, desery jogurtowe, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, 30 muesli, desery z muesli,
słodycze w postaci musów deserowych, musy, płatki śniadaniowe,
płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika.
(111) 324814
(220) 2019 05 15
(210) 499744
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) PAN CENTRUM SŁODKIEJ DEKORACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) De’colorica
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, lakiery spożywcze.
(111) 324815
(220) 2019 05 15
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 24
(732) WITKOWSKI ADAM, Szczecin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 499746

(591) szary, czerwony, brązowy, niebieski, granatowy, różowy,
jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.05.02, 04.05.03, 04.05.13, 03.01.08
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda, linijki,
ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe, wyposażenie dla
artystów, rzemieślników i modelarzy, kartony na prezenty, opakowania kartonowe, torby na prezenty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, artykuły do korektorowania i ścierania,
bloki do pisania, flamastry, kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, kartki okolicznościowe, koperty, markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki, notesy
kieszonkowe, kredki świecowe, pamiętniki, dzienniki, skoroszyty,
szkolne zeszyty, temperówki, terminarze, zakładki do książek, zakreślacze, zeszyty, broszury, czasopisma, dzienniki, fotografie, gazety,
komiksy, książki, podręczniki edukacyjne, ulotki, album na autografy,
mapy, zeszyty ćwiczeń, artykuły piśmiennicze, ołówki do rysowa-
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nia, pióra kulkowe, kredki ołówkowe, 18 parasole dla dzieci, bagaż,
chlebaki, kosmetyczki, kufry i walizki, plecaki, plecaki uczniowskie,
torby plażowe, torby na ramię, walizki, sakwy, torby, tornistry szkolne, torby sportowe, 24 chorągiewki tekstylne, pościel, ręczniki, kapy
na łóżka, koce bawełniane, kołdry, narzuty, poszwy na kołdry, śpiwory, prześcieradła, poszewki na poduszki, koce wełniane, bielizna
pościelowa, 25 bandany, berety, daszki, czapki baseballowe, chustki
na głowę, czapki wełniane, kaptury, kaszkiety, nakrycia głowy dla
dzieci, apaszki, bermudy, bielizna, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy
dresowe, bokserki, chinosy, chusty plażowe, dżinsy, golfy, kamizelki,
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki z nadrukami, kurtki, majtki, odzież codzienna, odzież damska,
odzież dla chłopców, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież
męska, piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszulki, polary, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki, spodenki, spódnice,
spodnie, stroje plażowe, swetry, szaliki, szlafroki, t-shirty z krótkim
rękawem, trencze, wiatrówki, obuwie.

(111) 324816
(220) 2019 05 15
(210) 499749
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) ARENART RENATA BRZOZOWSKA ARTUR RODŹ SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AAF
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], biżuteria
do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie,
biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria
ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria],
breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], budziki, chronografy,
czasomierze [zegarki], diamenty, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony
lub półprzetworzony, iryd, kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie
półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasety do prezentacji
wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, kotwiczki [zegarmistrzostwo], kółka na klucze z metali
szlachetnych, krucyfiksy jako biżuteria, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków,
mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony [biżuteria],
metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, misbaha [sznury modlitewne], monety, naszyjniki [biżuteria], nici z metali
szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), obudowy zegarów,
odznaki z metali szlachetnych, osm, ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego bursztynu, pallad, paski do zegarków, perły [biżuteria], perły
z ambroidu [prasowana żywica], perydot, pierścionki [biżuteria], platyna [metal], popiersia z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania
zegarków, pudełka z metali szlachetnych, rod, różańce, ruten, spinel
[kamienie szlachetne], spinki do mankietów, sprężyny do zegarków,
srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute, stopery,
stopy metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpilki [biżuteria],
szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych,
tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki, zegary atomowe, zegary i zegarki
elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące [zegary wzorcowe],
złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui
na biżuterię, żetony miedziane.
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(111) 324817
(220) 2019 05 15
(210) 499750
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 14 breloczki do kluczy, zawieszki do breloków, zegary,
zegarki, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, numizmaty.
(111) 324818
(220) 2019 05 15
(210) 499751
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) TRAVELIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Travelist by secret escapes
(510), (511) 39 usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, 43 usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania.
(111) 324819
(220) 2019 03 11
(210) 497039
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) FBJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lolodzik
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody owocowe, lody mleczne,
lody na patyku, sorbety [lody], jogurt mrożony [lody spożywcze],
jogurty spożywcze, napoje z lodów, ciasta lodowe, ciasta [słodkie
lub słone], desery lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, lodowe słodycze, mieszanki do sporządzania produktów lodowych, proszki
i preparaty do produkcji lodów, proszki i preparaty do produkcji
napojów typu shake, surowce do produkcji lodów, lody w proszku,
płynne masy lodowe, koncentraty w proszku, sosy i polewy do deserów, wafle do lodów i deserów, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, słodycze, aromaty spożywcze, lody typu sandwich, lizaki
lodowe, kanapki, sandwicze, nadziewane kanapki, zawijane kanapki
typu wrap (pieczywo), gofry, kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, 43 lodziarnie, usługi kawiarni, bary, kafeterie, restauracje
samoobsługowe, bary przekąskowe, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, usługi barów typu fast-food
na wynos, fast-food z wózka lub przyczepy, usługi kateringowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie
zaopatrzenia w żywność, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi doradcze dotyczące żywości, usługi doradcze w dziedzinie kateringu, obejmującego żywność
i napoje, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracyjne, wypożyczania urządzeń gastronomicznych.
(111) 324820
(220) 2018 12 21
(151) 2019 09 16
(441) 2019 04 08
(732) ZAWADZKA HALINA HEXELINE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEXELINE
(540)

(210) 494174

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria z kamieni szlachetnych
i półszlachetnych, sztuczna biżuteria, biżuteria ze szkła sztrasowego,
przedmioty biżuteryjne do ozdoby odzieży, obuwia i nakryć głowy,
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spinki do mankietów, zapinki i szpilki do krawatów, zegarki oraz łańcuszki i bransolety do zegarków, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach takie jak galanteria skórzana, pasy i paski skórzane, rzemyki, portmonetki, portfele, portfele
na karty wizytowe, kosmetyczki i kuferki na kosmetyki, teczki, torby
i torebki, walizki, walizy i torby podróżne, torby na ubrania podróżne, komplety podróżne, parasolki, parasole i laski, wyroby rymarskie,
25 odzież, również w całości lub w części ze skóry i futer, oraz następujące dodatki do odzieży: rękawiczki, mufki, pasy, paski, krawaty,
muszki, szelki, apaszki, chusty, szaliki, szale, kołnierze, w tym skórzane i z futer, etole, obuwie, nakrycia głowy.

(111) 324821
(220) 2019 03 12
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) RYGIELSKI MARCIN, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSCARPATIA
(540)

(210) 497046

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, nakrycia głowy, odzież dla rowerzystów, opaski na głowę, buty sportowe, 39 turystyka (zwiedzanie), turystyka górska,
organizowanie wycieczek, 41 organizowanie imprez sportowych,
konferencji, seminariów, sympozjów, szkoleń o tematyce sportowej,
rekreacyjnej i turystycznej, edukacja, rekreacja, kultura fizyczna,
organizowanie obozów sportowych, turystycznych, wakacyjnych,
usługi cyfrowego obrazowania, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, także on-line, produkcja filmów i nagrań video, organizowanie konkursów edukacyjno-promocyjnych o tematyce sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, publikacja wydawnictw, książek, informacja o książkach, czasopismach, imprezach.
(111) 324822
(220) 2019 03 21
(210) 497538
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) BABY DESIGN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poczesna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) espiro
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 wózki dziecięce, składane wózki dziecięce, budki
do wózków dziecięcych spacerowych, wózki na kółkach dla dzieci,
wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, pokrowce na wózki dziecięce, wózki-wagoniki do przewożenia dzieci, samochodowe foteliki
dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki bezpieczeństwa
do pojazdów, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, foteliki
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, pokrycia
wózków dziecięcych, pokrycia i budki do dziecięcych wózków spacerowych, motocykle, elektryczne motocykle, stojaki na motocykle,
rowery, rowery dziecięce, rowery elektryczne, rowery jednokołowe,
rowery składane, samobalansujące się rowery jednokołowe, pojazdy,
pojazdy elektryczne, skutery [pojazdy], hulajnogi (pojazdy), pojazdy
napędzane elektrycznie, sanki [pojazdy], pojazdy zdalnie sterowane,
rowerki biegowe [pojazdy], dziecięce siedziska podwyższające
do siedzeń pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do użytku
w pojazdach, szelki bezpieczeństwa do pojazdów, do fotelików bezpieczeństwa dla dzieci, osłony i daszki przeciwsłoneczne do samochodów osobowych, hulajnogi z pedałami, gokarty, deskorolki elektryczne, minirowery, pojazdy lądowe na pedały, przyczepki
do przewożenia dzieci, rowery wyposażone w silnik, wózek dla niemowląt z usuwalnymi wspornikami, wózki, wózki do użytku z przenośnym łóżeczkiem niemowlęcym, dopasowane pokrowce na rowe-
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ry, dopasowane śpiwory do wózków, akcesoria do wózków
dziecięcych zawarte w tej klasie, quady, pojazdy napędzane do użytku na lądzie, torby do wózków, 20 regulowane foteliki nosidełka, łóżeczka dziecięce, bezpieczne łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki
dla dzieci, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, łóżeczka dla małych dzieci, pokrycia ochronne na meble [dopasowane], chodziki dla dzieci, krzesełka do wanny, krzesełka dla niemowląt,
krzesełka kąpielowe dla niemowląt, kojce, elektryczne kołyski dla
niemowląt, kosze dla niemowląt, kosze do noszenia dzieci, leżaczki
dziecięce typu bujaki, łóżka, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, łóżka
przenośne, łóżka składane dla dzieci, łóżka ze schowkiem [szufladami], nadmuchiwane poduszki [inne niż do celów medycznych]
do umieszczenia wokół szyi, materace, maty dla dzieci do spania, poduszki do karmienia niemowląt, poduszki, ochraniacze na szczebelki
do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, poduszki ciążowe, posłania
dziecięce wykonane z materiału w postaci torby, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, zagłówki dla niemowląt, wałki dla
niemowląt, bramki zabezpieczające dla dzieci, krzesła, kredensy, toaletki, komody, ławy [meble], krzesła składane, meble dla dzieci, maty
do przewijania niemowląt, maty do kojców dziecięcych, pościel
do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], przewijaki,
pudełka na zabawki [meble], pudełka na wyprawkę dla noworodka
[drewniane lub z tworzyw sztucznych], rozkładane bramki zabezpieczające do schodów, rozkładane bramki zabezpieczające do otworów drzwiowych, siedzenia przystosowane do niemowląt, siedzenia
dla dzieci, stoły, szafy [meble], wysokie krzesła dla dzieci, 28 wózki
dla lalek, wózki do zabawy, wózki spacerowe do zabawy, łóżeczka dla
lalek, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, rowery zabawkowe, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], zabawkowe pojazdy powietrzne, pojazdy [zabawki], zabawki-pojazdy sterowane elektronicznie, pojazdy sterowane radiowo [zabawki], inteligentne
elektroniczne pojazdy zabawkowe, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], zdalnie sterowane pojazdy
zabawkowe na baterie, pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, huśtawki, huśtawki [zabawki], huśtawki dla niemowląt,
hulajnogi [zabawki], karuzele będące przedmiotami do zabawy, lalki,
łóżka dla lalek, łódki do zabawy, meble zabawkowe, maty z zabawkami dla niemowląt, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia z napędem mechanicznym, roboty zabawkowe, trampoliny, wrotki [zabawki], gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy],
zjeżdżalnie [wyposażenie placów zabaw], domki do zabawy, domki
zabawkowe dla dzieci, przyrządy na place zabaw, przyrządy na place
zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, przyrządy na place zabaw
wykonane z drewna, leżaczki bujane (zabawki), 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej oraz za pomocą Internetu towarów: foteliki
i łóżeczka bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, pokrycia wózków
dziecięcych, wózki dziecięce, akcesoria do wózków dziecięcych, rolety samochodowe, rowery dla dzieci, rowerki biegowe, przyczepki
do przewożenia dzieci, pojazdy akumulatorowe dla dzieci, pojazdy,
hulajnogi, skutery, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, łóżeczka dziecięce, materace do łóżeczek dziecięcych, dziecięce łóżeczka turystyczne, krzesełka dla dzieci do karmienia, kojce,
stoły do przewijania (przewijaki) dla niemowląt, kosze na zabawki,
chodziki dla dzieci, leżaki dla dzieci, krzesełka kąpielowe, łóżka, szafki, komody, nakładki na łóżeczka do przewijania, kołyski, biurka dla
dzieci, drewniane wyposażenie placów zabaw dla dzieci, odzież dziecięca, bielizna dziecięca, obuwie, gry i zabawki, huśtawki, karuzele,
sanki, maty edukacyjne, nosidełka dla dzieci, chusty do noszenia
dzieci, torby, torebki, parasolki, pościel dziecięca, samochodzików,
motocykli, rowerków, jeździków, mat edukacyjnych, mini placów zabaw, zjeżdżalni dmuchanych i plastikowych, domków dmuchanych
i plastikowych, namiocików, domków dla dzieci, jak również dostarczanie informacji handlowych o tych produktach, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, sporządzanie opinii handlowych, przekazywanie
informacji handlowych oraz doradztwo specjalistyczne w zakresie
prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej, badania i analiza rynku, analiza kosztów, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, organizacja targów i wystaw dla celów
handlowych, dostarczanie informacji z zakresu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej-wyszukiwanie partnerów biznesowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, w szczególności wydzielanie, wyszukiwanie
i odzyskiwanie informacji oraz pozyskiwanie danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, sporządzenie indeksów infor-
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macji do celów handlowych i reklamowych, dystrybucja produktów
do celów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe i ogłoszenia, wypożyczanie materiału reklamowego, usługa obsługi reklamacji konsumentów, zarządzanie planami
lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, wycena
działalności handlowej, prognozy ekonomiczne, marketing bezpośredni, marketing, wspieranie sprzedaży poprzez reklamę, promocję,
doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, wynajem czasu i miejsca reklamowego we wszystkich środkach przekazu, powyższe usługi również dostarczane online z elektronicznych lub komputerowych baz
danych lub Internetu, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, dostarczanie informacji handlowej i biznesowej online w zakresie
dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży fotelików i łóżeczek
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, pokryć wózków dziecięcych, wózków dziecięcych, akcesoriów do wózków dziecięcych, rolet
samochodowych, rowerów dla dzieci, pojazdów akumulatorowych
dla dzieci, rowerków biegowych, przyczepek do przewożenia dzieci,
pojazdów, hulajnóg, skuterów, dziecięcych siedzisk podwyższających do siedzeń pojazdów, łóżeczek dziecięcych, materaców do łóżeczek dziecięcych, dziecięcych łóżeczek turystycznych, krzesełek
dla dzieci do karmienia, kojców, stołów do przewijania (przewijaki)
dla niemowląt, koszów na zabawki, chodzików dla dzieci, leżaków dla
dzieci, krzesełek kąpielowych, łóżek, szafek, komód, szaf, nakładek
na łóżeczka do przewijania, kołysek, biurek dla dzieci, drewnianego
wyposażenia placów zabaw dla dzieci, odzieży dziecięcej, bielizny
dziecięcej, obuwia, gier i zabawek, huśtawek, karuzel, sanek, mat
edukacyjnych, nosidełek dla dzieci, chust do noszenia dzieci, toreb,
torebek, parasolek, pościeli dziecięcej, samochodzików, motocykli,
rowerków, jeździków, mini placów zabaw, zjeżdżalni dmuchanych
i plastikowych, domków dmuchanych i plastikowych, namiocików,
domków dla dzieci, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, promocja towarów i usług przez zamawianie online, prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie.

(111) 324823
(220) 2019 03 22
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) PSIK DAGMARA AGA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIRTUAL Café ROK ZAŁ. 2018
(540)

(210) 497554

(591) różowy, brązowy, zielony, biały
(531) 27.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.14,
26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 41 udostępnianie sprzętu Wirtualnej Rzeczywistości
w lokalu, udostępnianie sprzętu Wirtualnej Rzeczywistości poza lokalem, usługi w zakresie zapewniania rozrywki z dziedziny wirtualnej
rzeczywistości, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej
świadczone online z sieci komputerowej, wynajem maszyn i urządzeń do gier, wynajem sprzętu do gier także gier video, wynajem
urządzeń do gier, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, wypożyczanie automatów do gry, wypożyczanie maszyn do gier wideo,
wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, zapewnianie dostępu do gier wideo online, prowadzenie serwisów o wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości za pośrednictwem sieci komputerowej, 43
restauracje, bary szybkiej obsługi (snack-bary), kawiarnia, restauracje
samoobsługowe, usługi barowe.
(111) 324824
(220) 2019 03 22
(210) 497565
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDROJU, Krynica-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Krynicka Orkiestra Zdrojowa im. Adama Wrońskiego
(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) 324825
(220) 2019 03 25
(210) 497626
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) ALUDESIGN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALUDESIGN
(510), (511) 6 aluminium profilowane wytłaczane, folia z aluminium,
aluminium [glin], aluminium i jego stopy, aluminium profilowane
wytłaczane, aluminium wzmacniane boksytem, aluminium wzmacniane materiałami ceramiczny, aluminium oraz stop aluminiowy
w formie cienkiej blachy lub płyty, aluminiowe pasy nacinane, architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, architektoniczne produkty metalowe do użytku
w budownictwie, architrawy metalowe, arkusze stalowe do użytku
w budownictwie, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, balustrady metalowe do ogrodzeń, balustrady metalowe do balkonów,
belki metalowe do celów budowlanych, belki stropowe metalowe,
belki z metali nieszlachetnych do systemów szalowania, belki z metali
nieszlachetnych do budynków, belki z metalu, blacha aluminiowa, blachy aluminiowe walcowane na zimno i na gorąco w formie odcinków
lub zwojów, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacharskie materiały
budowlane, materiały blacharskie dla budownictwa, metalowe bloki ścienne, boazeria metalowa, budowlane elementy konstrukcyjne
z metalu, budowlane materiały metalowe, budynki o szkielecie metalowym, metalowe cegły budowlane, cegły półogniotrwałe z metalu,
ciągliwe palisady metalowe, części budowli z metalu, dachowe rynny
metalowe, dachówka metalowa, pokrycia na dachy metalowe, dachy
z metalu na konstrukcje, deski dachowe z metalu, drobnica metalowa
do budynków, dyski aluminiowe, dźwigary metalowe, dźwigary metalowe do budynków, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie,
elementy z wyciskanego aluminium, folie aluminiowe, formy aluminiowe, formy metalowe do odlewania metali, formy odlewnicze metalowe, fryzy [elementy budowlane z metalu], głowice metalowe będące
częściami filarów, głowice metalowe będące częściami kolumn, gotowe elementy budowlane [metalowe], formy, odlewy gzymsów metalowe, gzymsy metalowe, izolacyjne, metalowe panele okładzinowe
do ścian, konstrukcje metalowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli), listwy metalowe, metalowe elementy budowlane, metalowe
elementy dachowe, metalowe elementy do fasad budynków, metalowe elementy fasadowe, metale do powlekania, metalowe barierki, metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufitowe, metalowe
komponenty budowlane, metalowe konstrukcje, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały
dachowe, metalowe materiały zbrojeniowe, metalowe, modułowe
elementy budowlane, metalowe, modułowe, przenośne elementy
budowlane: metalowe odlewy, metalowe profile, metalowe profile
wyciskane, metalowe, strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji,
metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe, strukturalne
ramy budowlane, metalowe szkielety konstrukcji, oblicówka aluminiowa, odlewy aluminiowe, okładziny metalowe, okładziny metalowe
[budowlane], pasy aluminiowe, płyty aluminiowe, półprodukty z aluminium lub jego stopów, profile aluminiowe, prefabrykaty budowlane
z metalu, profile aluminiowe, rynny aluminiowe, stopy aluminium, stopy aluminium wzmacniane boksytem, stopy aluminium wzmacniane
materiałami ceramicznymi, sztabki aluminiowe, sztabki stopów aluminiowych, pokrycia metalowe ścian [budownictwo], stojaki metalowe,
tłoczone części aluminiowe, tralki do balustrad metalowych, wstawki
metalowe, wyroby aluminiowe stosowane w budownictwie, wytłoczki aluminiowe, 40 odlewanie metali, obróbka metalurgiczna, obróbka metali, obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, obróbka metalu
[tłoczenie], obróbka metalu [kształtowanie], obróbka [kształtowanie]
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metalu, kotlarstwo [obróbka metali], obróbka metalu [kucie], obróbka
metalu [wytłaczanie], obróbka metalu [emaliowanie], obróbka metalu
[odpuszczanie], obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka cieplna powierzchni metali, antykorozyjna obróbka części metalowych,
obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka powierzchni
metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, obróbka części metalowych w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów powlekania proszkowego,
42 projektowanie konstrukcyjne, oceny techniczne związane z projektowaniem, projektowanie form, projektowanie instalacji i urządzeń
przemysłowych, projektowanie induktorów elektromagnetycznych
na zamówienie, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie narzędzi, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie
produktu [wzornictwo], projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie wzorów, rysowanie konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn,
usługi projektowania dotyczące pras do obróbki metali, usługi projektowania dotyczące narzędzi do obróbki metali, usługi projektowania
technicznego wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie komputerowego projektowania części i form, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi w zakresie wspomaganego
komputerem projektowania technicznego.

(111) 324826
(220) 2019 03 25
(210) 497676
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOOT
(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) 324827
(220) 2019 03 25
(210) 497687
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GOOD NOOTS
(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
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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) 324828
(220) 2018 12 10
(210) 493649
(151) 2019 07 22
(441) 2019 01 28
(732) ACADEMY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eduservice
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 43 usługi restauracji, barów, stołówek, usługi w zakresie
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie dostarczania i serwowania posiłków, usług w zakresie przygotowywania dań na wynos.
(111) 324829
(220) 2019 04 02
(210) 498098
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) RABAH YASMINE, Beirut (LB)
(540) (znak słowny)
(540) ÉTOILE FILANTE
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, perfumy, woda toaletowa,
woda perfumowana, woda kolońska, odświeżacze powietrza, olejki
eteryczne, środki odświeżające powietrze, mydła, mydła perfumowane, mydła zapachowe, szampony, żele pod prysznic, żele do kąpieli, dezodoranty do użytku osobistego, zapachowe lotiony i mleczka do ciała, zapachowe kremy do ciała.
(111) 324830
(220) 2019 04 02
(210) 498100
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS WARZONE WEDŁUG
tradycyjnych RECEPTUR CHOCHOŁOWSKIE JASNE
(540)

(591) granatowy, brązowy, biały
(531) 06.01.02, 05.05.20, 26.01.01, 26.01.02, 25.01.15, 26.11.03,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.

Nr 2/2020

(111) 324831
(220) 2018 07 24
(210) 488602
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) SYMPATYCY PIOSENKI-ZESPÓŁ WOŁOSATKI, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wołosatki WOŁOSATKI
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.10
(510), (511) 39 usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 41 usługi koncertowe, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, usługi w zakresie nagrywania muzyki,
usługi wydawnicze w zakresie książek, organizowanie obozów rekreacyjnych, usługi edukacyjne .
(111) 324832
(220) 2019 05 15
(210) 499799
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) ADAM WITKOWSKI, ADAM ROMANOWSKI VITO TEAM
SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITO TEAM
(540)

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda, linijki,
ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe, wyposażenie dla
artystów, rzemieślników i modelarzy, kartony na prezenty, opakowania kartonowe, torby na prezenty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, artykuły do korektowania i ścierania,
bloki do pisania, flamastry, kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, kartki okolicznościowe, koperty, markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki, notesy
kieszonkowe, kredki świecowe, pamiętniki, dzienniki, skoroszyty,
szkolne zeszyty, temperówki, terminarze, zakładki do książek, zakreślacze, zeszyty, broszury, czasopisma, dzienniki, fotografie, gazety,
komiksy, książki, podręczniki edukacyjne, ulotki, album na autografy,
mapy, zeszyty ćwiczeń, artykuły piśmiennicze, ołówki do rysowania,
pióra kulkowe, kredki ołówkowe, 18 parasole dla dzieci, bagaż, chlebaki, kosmetyczki, kufry i walizki, plecaki, plecaki uczniowskie, torby
plażowe, torby na ramię, walizki, sakwy, torby, tornistry szkolne, torby sportowe, 24 chorągiewki tekstylne, pościel, ręczniki, kapy na łóżka, koce bawełniane, kołdry, narzuty, poszwy na kołdry, śpiwory,
prześcieradła, poszewki na poduszki, koce wełniane, bielizna pościelowa, 25 bandany, berety, daszki, czapki baseballowe, chustki na głowę, czapki wełniane, kaptury, kaszkiety, nakrycia głowy dla dzieci,
apaszki, bermudy, bielizna, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy dresowe,
bokserki, chinosy, chusty plażowe, dżinsy, golfy, kamizelki, koszule,
koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki z nadrukami, kurtki, majtki, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla
chłopców, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież męska, piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszulki, polary, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki, spodenki, spódnice, spodnie, stroje
plażowe, swetry, szaliki, szlafroki, T-shirty z krótkim rękawem, trencze, wiatrówki, obuwie, 28 łyżworolki, kręgle, gry sportowe, akcesoria dla lalek, automaty do gier, domino, elektroniczne gry edukacyjne
dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, figury szachowe, gry, klocki
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do zabawy, konfetti, kości do gry, lalki, lalki szmaciane, marionetki,
mówiące lalki, pacynki, piniaty, pluszowe zabawki, puzzle, śmieszne
gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, sprzęt do gier wideo, zabawki, konsole do gier video.

(111) 324833
(220) 2019 06 17
(210) 501222
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) ANAPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krężoły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANAPACK
(540)

(591) zielony, jasnozielony, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 35 reklama, usługi promocyjne, reklama on-line, opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego
w mediach komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych,
pokazy towarów, usługi zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych lub reklamowych, sondaż opinii
publicznej, badania i analizy marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej, informacja
i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące się do działalności gospodarczej, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla
osób trzecich, usługi agencji importowo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: artykuły
do pakowania, w tym: folie i siatki, taśmy samoprzylepne, taśmy spinające, pianki i laminaty, wyroby tekturowe i papier, wypełniacze,
artykuły do obróbki drewna, piły tarczowe, taśmowe, trakowe, taśmy
tnące, noże strugarskie, ryflowane, profilowe, ściernice, frezy, akcesoria do drewna, akcesoria do pił takie jak: krążki redukcyjne do pił,
rolki do traków, listewki do okuwania pił trakowych a także nity, pierścienie dystansowe, specjalistyczne płyny do oczyszczania pił, osełki
i pierścienie dystansowe, mierniki rozwarcia pił, gwoździe, zszywki
i sztyfty, wkręty, druty wiązałkowe, kleje, kompresory i akcesoria, impregnaty, barwniki, czyściwa, artykuły BHP w tym: ubrania ochronne
(komplety), bluzy i koszule, spodnie i kombinezony, fartuchy, kurtki
i kamizelki, buty, okulary, maski, rękawice, nauszniki, wkłady do uszu,
kaski, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług
oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany
towarów, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie
porównywania i omawiania produktów/usług, przygotowywanie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji, organizowanie
i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych,
kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 37 konserwacja i naprawy narzędzi do obróbki
drewna, konserwacja i naprawy pił ręcznych i maszynowych, usługi
w zakresie ostrzenia i regeneracji narzędzi wykorzystywanych do obróbki drewna, w tym narzędzi do ścinania drzew i cięcia drewna, konserwacja i naprawy narzędzi budowlanych, 39 konfekcjonowanie
towarów, pakowanie i składowanie towarów, pakowanie artykułów
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, usługi w zakresie
transportu i dostawy towarów, kontrola towarów przeznaczonych
do transportu.
(111) 324834
(151) 2019 11 27

(220) 2019 06 17
(441) 2019 08 12

(210) 501223
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(732) ANAPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krężoły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANAPACK
(540)

(591) biały, zielony, ciemnozielony, ciemnoszary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 35 reklama, usługi promocyjne, reklama on-line, opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego
w mediach komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych,
pokazy towarów, usługi zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych lub reklamowych, sondaż opinii
publicznej, badania i analizy marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej, informacja
i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące się do działalności gospodarczej, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla
osób trzecich, usługi agencji importowo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: artykuły
do pakowania, w tym: folie i siatki, taśmy samoprzylepne, taśmy spinające, pianki i laminaty, wyroby tekturowe i papier, wypełniacze,
artykuły do obróbki drewna, piły tarczowe, taśmowe, trakowe, taśmy
tnące, noże strugarskie, ryflowane, profilowe, ściernice, frezy, akcesoria do drewna, akcesoria do pił takie jak: krążki redukcyjne do pił,
rolki do traków, listewki do okuwania pił trakowych a także nity, pierścienie dystansowe, specjalistyczne płyny do oczyszczania pił, osełki
i pierścienie dystansowe, mierniki rozwarcia pił, gwoździe, zszywki
i sztyfty, wkręty, druty wiązałkowe, kleje, kompresory i akcesoria, impregnaty, barwniki, czyściwa, artykuły BHP w tym: ubrania ochronne
(komplety), bluzy i koszule, spodnie i kombinezony, fartuchy, kurtki
i kamizelki, buty, okulary, maski, rękawice, nauszniki, wkłady do uszu,
kaski, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług
oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany
towarów, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie
porównywania i omawiania produktów/usług, przygotowywanie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji, organizowanie
i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych,
kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 37 konserwacja i naprawy narzędzi do obróbki
drewna, konserwacja i naprawy pił ręcznych i maszynowych, usługi
w zakresie ostrzenia i regeneracji narzędzi wykorzystywanych do obróbki drewna, w tym narzędzi do ścinania drzew i cięcia drewna, konserwacja i naprawy narzędzi budowlanych, 39 konfekcjonowanie
towarów, pakowanie i składowanie towarów, pakowanie artykułów
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, usługi w zakresie
transportu i dostawy towarów, kontrola towarów przeznaczonych
do transportu.
(111) 324835
(220) 2019 06 27
(210) 501585
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUSSO
(510), (511) 19 płyty betonowe, dekoracyjne kostki brukowe, dekoracyjne płyty betonowe, kostka brukowa, płyty chodnikowe, płyty
brukowe, niemetalowe, płyty cementowe wzmacniane włóknem
drzewnym, płyty laminowane (niemetalowe) do celów budowla-
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nych, betonowe elementy budowlane, beton, beton towarowy, beton uszlachetniony, piasek budowlany, żwir, kruszywa budowlane,
gotowe elementy betonowe: bloczki budowlane, pustaki, kręgi betonowe, przepusty betonowe, elementy stropowe betonowe, płyty
konstrukcyjne betonowe, belki betonowe, elementy ogrodzeniowe
betonowe, drogowe bariery betonowe, słupy betonowe, ogłoszeniowe słupy betonowe, krawężniki, obrzeża betonowe, betonowa
galanteria ogrodowa: figurki z kamienia i betonu, konstrukcje altan
betonowe, ławki betonowe, pojemniki betonowe, zbiorniki betonowe, kształtki betonowe, rury betonowe, rurowe kształtki betonowe,
silosy betonowe, betonowe zbiorniki, betonowe zbiorniki na szambo, betonowe pokrywy do włazów.

(111) 324836
(220) 2019 06 27
(210) 501586
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TopArte
(510), (511) 19 płyty betonowe, dekoracyjne kostki brukowe, dekoracyjne płyty betonowe, kostka brukowa, płyty chodnikowe, płyty
brukowe, niemetalowe, płyty cementowe wzmacniane włóknem
drzewnym, płyty laminowane (niemetalowe) do celów budowlanych, betonowe elementy budowlane, beton, beton towarowy, beton uszlachetniony, piasek budowlany, żwir, kruszywa budowlane,
gotowe elementy betonowe: bloczki budowlane, pustaki, kręgi betonowe, przepusty betonowe, elementy stropowe betonowe, płyty
konstrukcyjne betonowe, belki betonowe, elementy ogrodzeniowe
betonowe, drogowe bariery betonowe, słupy betonowe, ogłoszeniowe słupy betonowe, krawężniki, obrzeża betonowe, betonowa
galanteria ogrodowa: figurki z kamienia i betonu, konstrukcje altan
betonowe, ławki betonowe, pojemniki betonowe, zbiorniki betonowe, kształtki betonowe, rury betonowe, rurowe kształtki betonowe,
silosy betonowe, betonowe zbiorniki, betonowe zbiorniki na szambo, betonowe pokrywy do włazów.
(111) 324837
(220) 2019 04 03
(210) 498183
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) WOŻYŃSKA-WIĘCH IZABELA, GLIŃSKA JUSTYNA CENTRUMJA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J C CENTRUM-JA
(540)

(591) zielony, jasnozielony, granatowy, jasnogranatowy, biały
(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.01,
27.05.19, 27.05.22
(510), (511) 35 usługi zarządzania zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, zwłaszcza doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, usługi
przeprowadzania testów psychologicznych w celu selekcji personelu, usługi w zakresie systemów ocen pracowniczych, selekcji i rekrutacji personelu, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, zwłaszcza
doradztwo zawodowe i coaching, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, usługi szkolenia personelu i kursy samoświadomości (szkolenia), w tym szkolenia z zakresu umiejętności
społecznych, zwłaszcza dla osób wykonujących zawody narażające
na sytuacje stresowe związane z odpowiedzialnością zawodową,
usługi treningów psychologicznych w zakresie asertywności, autoprezentacji, mowy ciała i relaksacyjne, 44 usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, zwłaszcza doradztwo psychologiczne, poradnictwo
psychologiczne, w tym dla personelu, usługi w zakresie oceny psychologicznej, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
lub leczenia dolegliwości medycznych, badania i leczenie psychologiczne, w tym diagnoza i terapia zaburzeń psychicznych, zaburzeń
osobowości, terapia par, psychoterapia indywidualna i grupowa.
(111) 324838
(220) 2019 04 03
(210) 498190
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) CHŁOPIK MICHAŁ AKSEO, Mińsk Mazowiecki (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERVICE LIQUIDS
(540)

(591) biały, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.04, 26.05.18
(510), (511) 1 aceton, acetylen, adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, agar, aktyn (Ac), albumina
[zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], aldehyd krotonowy, aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, aldehydy, alginiany dla przemysłu spożywczego, alginiany do celów przemysłowych, alkalia, alkaliczne związki żrące, alkaloidy, alkohol, alkohol amylowy, alkohol
etylowy, ałun, ałun amonowy, ałun chromowo-potasowy, ałun glinu,
ameryk (Am), amoniak, amoniak bezwodny, amoniak do celów przemysłowych, amonowy aldehyd, antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, antymon (Sb), argon (Ar), arsen (As),
arsenian ołowiu, astat (At), azot (N), azotan amonowy, azotan bizmutu do celów chemicznych, azotan srebra, azotan uranu, azotany, balsam gurjunowy do produkcji lakierów, bar (Ba), bentonit, benzen,
benzol, benzosulfimid, berkel (Bk), bezwodnik kwasu octowego, bezwodniki, białko jodowane, białko słodowe, białko zwierzęce [surowiec], biologiczne hodowle tkanek, inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, biologiczne preparaty, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, bizmut (Bi), błony rentgenowskie
światłoczułe, lecz nie naświetlone, boksyt, boraks, brom do celów
chemicznych, celuloza, cer (Ce), cez (Cs), chemiczne substancje
do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki czyszczące do kominów, chemiczny papierek wskaźnikowy, chemikalia do odbarwiania olejów, chemikalia
do wyrobu emalii, z wyjątkiem pigmentów, chlor, chlorany, chlorek
glinu, chlorek magnezu, chlorek palladu, chlorki, chlorowodorki,
chromiany, chromowe sole, chromowy kwas, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych, cyjanamid wapniowy [nawóz], cyjanki
[prusydki], cymen, czterochlorki, czterochlorometan węgla, defolianty, dekstryna [klej], detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, diastaza do celów przemysłowych, diatomit, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne do olejów, dodatki
chemiczne do paliwa, dodatki chemiczne do płuczek wiertniczych,
dodatki detergentowe do benzyny, dolomit do celów przemysłowych, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, drewno garbarskie, dwuchlorek cyny, dwuchromian potasu, dwuchromian sodu, dwutlenek
cyrkonu, dwutlenek manganu, dwutlenek tytanu do celów przemysłowych, dyspersanty ropy naftowej, dysproz (Dy), ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, ekstrakty z herbaty do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty z herbaty do użytku w produkcji
środków farmaceutycznych, emulgatory, emulsje fotograficzne, enzymy dla przemysłu spożywczego, enzymy do celów chemicznych,
enzymy do celów przemysłowych, enzymy mlekowe dla przemysłu
spożywczego, enzymy mlekowe do celów chemicznych, enzymy
mlekowe do celów przemysłowych, erb (er), estry, estry celulozy
do celów przemysłowych, etan, eter etylowy, eter metylowy, eter
siarkowy, etery, etery celulozy do celów przemysłowych, etery glikolu, europ (Eu), fenol do celów przemysłowych, ferm (Fm), filmy światłoczułe, nienaświetlone, flawonoidy do celów przemysłowych
[związki fenolowe], flokulanty, fluor (F), folarskie preparaty dla przemysłu włókienniczego, formierskie preparaty stosowane w odlewnictwie, fosfatydy, fosfor (P), fosforany [nawozy], frans (Fr), gadolin
(Gd), gal (Ga), galasy, galusan bizmutu zasadowy, gambir, garbnik,
gaz pędny do aerozoli, gazy ochronne do spawania, gazy zestalone
do celów przemysłowych, geny nasion do produkcji rolniczej, gips
do stosowania jako nawóz, gleba do upraw, glicerydy, gliceryna
do celów przemysłowych, glikol, glikozydy, glina porowata do hydroponicznej uprawy roślin [substrat], glinka biała, glukoza dla przemysłu spożywczego, glukoza do celów przemysłowych, gluten [kleje]
nie do użytku biurowego lub domowego, gluten dla przemysłu spożywczego, gluten do użytku przemysłowego, grafen, grafit do celów
przemysłowych, guano [nawóz ptasi], guma arabska do celów przemysłowych, gumy (materiały do klejenia) do celów przemysłowych,
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hel (He), holm (Ho), hormony przyspieszające dojrzewanie owoców,
humus, hydrazyna, iłowe płuczki wiertnicze, impregnacja skóry
(środki chemiczne do-), iterb (Yb), itr (Y), izotopy do celów przemysłowych, jod do celów chemicznych, jod do celów przemysłowych, jodek glinu, jodki alkaliczne do celów przemysłowych, jodowane sole,
kainit, kaliforn (Cf), kalomel [chlorek rtęci (I)], kamfora do celów przemysłowych, kamień winny, inny niż do celów farmaceutycznych, karbolineum do ochrony roślin, katalizatory, katalizatory biochemiczne,
katechu, kazeina dla przemysłu spożywczego, kazeina do celów
przemysłowych, kąpiele galwaniczne, kąpiele tonujące [fotografika],
kąpiele utrwalające [fotografika], kebraczo do celów przemysłowych,
ketony, kity szklarskie, kiur (Cm), klej rybi, inny niż do artykułów papierniczych, użytku domowego lub do środków spożywczych, klej
skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego lub domowego, klejące
substancje do szczepienia drzew, kleje do afiszów, kleje do obuwia,
kleje do płytek ściennych, kleje do skór, kleje do tapetowania, kleje
do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kolagen do celów przemysłowych, kolodium, komórki macierzyste, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, konserwanty do stosowania w przemyśle farmaceutycznym,
kora mangrowa do celów przemysłowych, kostny węgiel, kreozot
do celów chemicznych, krypton (Kr), krzem krzemian glinu, krzemiany, ksenon (Xe), ksylen, kwas antranilowy, kwas arsenawy kwas azotowy, kwas benzoesowy, kwas borny do celów przemysłowych, kwas
cholowy, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, was fluorowodorowy, kwas galusowy do wytwarzania tuszu, kwas garbnikowy,
kwas glutaminowy do celów przemysłowych, kwas jodowy, kwas
mlekowy, kwas mrówkowy, kwas nadsiarkowy, kwas oleinowy, kwas
ortofosforowy, kwas pikrynowy, kwas pirogalusowy, kwas salicylowy, kwas sebacynowy, kwas siarkawy, kwas siarkowy, kwas solny,
kwas stearynowy, kwas szczawiowy, kwas węglowy, kwas winowy,
kwas wolframowy, kwasoodporne mieszaniny chemiczne, kwasy,
kwasy benzenopochodne, kwasy mineralne, kwasy sulfonowe, kwasy tłuszczowe, kwaśny szczawian potasowy, kwiat siarczany do celów chemicznych, lakmus, laktoza [surowy materiał], laktoza dla
przemysłu spożywczego, laktoza do celów przemysłowych, lantan,
lecytyna [surowiec], lecytyna dla przemysłu spożywczego, lecytyna
do celów przemysłowych, lep na ptaki, lit (Li), lutet [Lu], magnezyt,
manganian, masa papiernicza, mastyks do skór, mastyks do szczepienia drzew, mastyksy do opon, materiały ceramiczne w formie pyłu
do użytku jako środki filtrujące, materiały filtracyjne [preparaty chemiczne], materiały filtracyjne [substancje mineralne], materiały filtracyjne [substancje roślinne], materiały filtracyjne [tworzywa sztuczne
nieprzetworzone], materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mąka
z tapioki do celów przemysłowych, mąki do celów przemysłowych,
metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych, metaloidy, metan, metylobenzen, miazga drzewna, mieszaniny do gwintowania, mieszanki
ceramiczne do spiekania [granulki i proszki], mieszanki do gaszenia
ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon,
mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, mieszanki do produkcji
płyt gramofonowych, mieszanki do usuwania tapet, mikroorganizmy (kultury-) inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
moderatory do reaktorów jądrowych, morska woda do celów przemysłowych, mydła [metaliczne] do celów przemysłowych, aceton,
acetylen, adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub
weterynaryjnych, agar, aktyn (Ac), albumina [zwierzęca lub roślinna,
surowy materiał], aldehyd krotonowy, aldehyd mrówkowy do celów
chemicznych, aldehydy, alginiany dla przemysłu spożywczego, alginiany do celów przemysłowych, alkalia, alkaliczne związki żrące, alkaloidy, alkohol, alkohol amylowy, alkohol etylowy, ałun, ałun amonowy, ałun chromowo-potasowy, ałun glinu, ameryk (Am), amoniak,
amoniak bezwodny, amoniak do celów przemysłowych, amonowy
aldehyd, antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego
spalania, antymon (Sb), argon (Ar), arsen (As), arsenian ołowiu, astat
(At), azot (N), azotan amonowy, azotan bizmutu do celów chemicznych, azotan srebra, azotan uranu, azotany, balsam gurjunowy
do produkcji lakierów, bar (Ba), bentonit, benzen, benzol, benzosulfimid, berkel (Bk), bezwodnik kwasu octowego, bezwodniki, białko
jodowane, białko słodowe, białko zwierzęce [surowiec], biologiczne
hodowle tkanek, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, biologiczne preparaty, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, bizmut (Bi), błony rentgenowskie światłoczułe, lecz
nie naświetlone, boksyt, boraks, brom do celów chemicznych, celuloza, cer (Ce), cez (Cs), chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemicz-
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ne środki czyszczące do kominów, chemiczny papierek wskaźnikowy,
chemikalia do odbarwiania olejów, chemikalia do wyrobu emalii,
z wyjątkiem pigmentów, chlor, chlorany, chlorek glinu, chlorek magnezu, chlorek palladu, chlorki, chlorowodorki, chromiany, chromowe sole, chromowy kwas, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych, cyjanamid wapniowy [nawóz], cyjanki [prusydki], cymen,
czterochlorki, czterochlorometan węgla, defolianty, dekstryna [klej],
detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, diastaza do celów przemysłowych, diatomit, dodatki chemiczne do fungicydów,
dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki
chemiczne do płuczek wiertniczych, dodatki detergentowe do benzyny, dolomit do celów przemysłowych, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, drewno garbarskie, dwuchlorek cyny, dwuchromian potasu,
dwuchromian sodu, dwutlenek cyrkonu, dwutlenek manganu, dwutlenek tytanu do celów przemysłowych, dyspersanty ropy naftowej,
dysproz (Dy), ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, ekstrakty z herbaty do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty z herbaty do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, emulgatory,
emulsje fotograficzne, enzymy dla przemysłu spożywczego, enzymy
do celów chemicznych, enzymy do celów przemysłowych, enzymy
mlekowe dla przemysłu spożywczego, enzymy mlekowe do celów
chemicznych, enzymy mlekowe do celów przemysłowych, erb (er),
estry, estry celulozy do celów przemysłowych, etan, eter etylowy,
eter metylowy, eter siarkowy, etery, etery celulozy do celów przemysłowych, etery glikolu, europ (Eu), fenol do celów przemysłowych,
ferm (Fm), filmy światłoczułe, nienaświetlone, flawonoidy do celów
przemysłowych [związki fenolowe], flokulanty, fluor (F), folarskie preparaty dla przemysłu włókienniczego, formierskie preparaty stosowane w odlewnictwie, fosfatydy, fosfor (P), fosforany [nawozy], frans
(Fr), gadolin (Gd), gal (Ga), galasy, galusan bizmutu zasadowy, gambir,
garbnik, gaz pędny do aerozoli, gazy ochronne do spawania, gazy
zestalone do celów przemysłowych, geny nasion do produkcji rolniczej, gips do stosowania jako nawóz, gleba do upraw, glicerydy, gliceryna do celów przemysłowych, glikol, glikozydy, glina porowata
do hydroponicznej uprawy roślin [substrat], glinka biała, glukoza dla
przemysłu spożywczego, glukoza do celów przemysłowych, gluten
[kleje] nie do użytku biurowego lub domowego, gluten dla przemysłu spożywczego, gluten do użytku przemysłowego, grafen, grafit
do celów przemysłowych, guano [nawóz ptasi], guma arabska do celów przemysłowych, gumy (materiały do klejenia) do celów przemysłowych, hel (He), holm (Ho), hormony przyspieszające dojrzewanie
owoców, humus, hydrazyna, iłowe płuczki wiertnicze, impregnacja
skóry (środki chemiczne do-), iterb (Yb), itr (Y), izotopy do celów przemysłowych, jod do celów chemicznych, jod do celów przemysłowych, jodek glinu, jodki alkaliczne do celów przemysłowych, jodowane sole, kainit, kaliforn (Cf), kalomel [chlorek rtęci (I)], kamfora
do celów przemysłowych, kamień winny, inny niż do celów farmaceutycznych, karbolineum do ochrony roślin, katalizatory, katalizatory biochemiczne, katechu, kazeina dla przemysłu spożywczego, kazeina do celów przemysłowych, kąpiele galwaniczne, kąpiele
tonujące [fotografika], kąpiele utrwalające [fotografika], kebraczo
do celów przemysłowych, ketony, kity szklarskie, kiur (Cm), klej rybi,
inny niż do artykułów papierniczych, użytku domowego lub do środków spożywczych, klej skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego
lub domowego, klejące substancje do szczepienia drzew, kleje do afiszów, kleje do obuwia, kleje do płytek ściennych, kleje do skór, kleje
do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kolagen do celów przemysłowych, kolodium, komórki macierzyste, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, konserwanty do stosowania w przemyśle
farmaceutycznym, kora mangrowa do celów przemysłowych, kostny
węgiel, kreozot do celów chemicznych, krypton (Kr), krzem krzemian
glinu, krzemiany, ksenon (Xe), ksylen, kwas antranilowy, kwas arsenawy kwas azotowy, kwas benzoesowy, kwas borny do celów przemysłowych, kwas cholowy, kwas cytrynowy do celów przemysłowych,
was fluorowodorowy, kwas galusowy do wytwarzania tuszu, kwas
garbnikowy, kwas glutaminowy do celów przemysłowych, kwas jodowy, kwas mlekowy, kwas mrówkowy, kwas nadsiarkowy, kwas oleinowy, kwas ortofosforowy, kwas pikrynowy, kwas pirogalusowy,
kwas salicylowy, kwas sebacynowy, kwas siarkawy, kwas siarkowy,
kwas solny, kwas stearynowy, kwas szczawiowy, kwas węglowy,
kwas winowy, kwas wolframowy, kwasoodporne mieszaniny chemiczne, kwasy, kwasy benzenopochodne, kwasy mineralne, kwasy
sulfonowe, kwasy tłuszczowe, kwaśny szczawian potasowy, kwiat
siarczany do celów chemicznych, lakmus, laktoza [surowy materiał],
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laktoza dla przemysłu spożywczego, laktoza do celów przemysłowych, lantan, lecytyna [surowiec], lecytyna dla przemysłu spożywczego, lecytyna do celów przemysłowych, lep na ptaki, lit (Li), lutet
[Lu], magnezyt, manganian, masa papiernicza, mastyks do skór, mastyks do szczepienia drzew, mastyksy do opon, materiały ceramiczne
w formie pyłu do użytku jako środki filtrujące, materiały filtracyjne
[preparaty chemiczne], materiały filtracyjne [substancje mineralne],
materiały filtracyjne [substancje roślinne], materiały filtracyjne [tworzywa sztuczne nieprzetworzone], materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mąka z tapioki do celów przemysłowych, mąki do celów
przemysłowych, metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych, metaloidy, metan, metylobenzen, miazga drzewna, mieszaniny do gwintowania, mieszanki ceramiczne do spiekania [granulki i proszki], mieszanki do gaszenia ognia, mieszanki do naprawiania dętek,
mieszanki do naprawy opon, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, mieszanki do produkcji płyt gramofonowych, mieszanki
do usuwania tapet, mikroorganizmy (kultury-) inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, moderatory do reaktorów jądrowych, morska woda do celów przemysłowych, mydła [metaliczne]
do celów przemysłowych, nadboran sodowy, nadchlorany, nadsiarczany, nadtlenek wodoru do celów przemysłowych, nadwęglany,
naftalen, nanoproszki do celów przemysłowych, nawozy, nawozy
azotowe, nawozy z mączki rybnej, neodym (Nd), neon (Ne), neptun
(Np), neutralizatory gazów toksycznych, nitroceluloza, obornik, ocet
drzewny, ocet spirytusowy [rozcieńczony roztwór kwasu octowego],
octan amylu, octan celulozy, nieprzetworzony, octan glinu, octan
ołowiu, octan wapnia, octany [środki chemiczne], odczynniki chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, olej
przekładniowy, oleje do konserwacji żywności, oleje do przemysłowego garbowania skór, oleje do wyprawiania skór, oleje przekładniowe, olejowe spoiwa [kity, lepiki], oliwin (krzemian), organiczne pozostałości pofermentacyjne [nawóz], paliwo do reaktorów jądrowych,
papier barytowy, papier białkowany, papier do światłokopii, papier
fotometryczny, papier odczynnikowy, inny niż do celów medycznych
i weterynaryjnych, papier światłoczuły, pektyna dla przemysłu spożywczego, pektyna do celów fotograficznych, pektyna do celów
przemysłowych, piasek formierski, pierwiastki radioaktywne do celów naukowych, plastizole, plastyfikatory, pluton (Pu), płótno światłoczułe do fotografii, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych,
płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, płyny wspomagające do materiałów ściernych, płytki do ferrotypia [fotografika], płytki fotograficzne światłoczułe, pochłaniacze gazów [substancje aktywne], pochodne benzenu, pochodne celulozy
[chemikalia], podchloryn sodu, podłoża dla upraw bezglebowych
[rolnictwo], pokrycia humusowe, polimery na bazie dendrymerów
do użytku w produkcji kapsułek do produktów farmaceutycznych,
polon (Po), potas (K), potaż, powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, prazeodym (Pr), preparaty antystatyczne, inne niż
do użytku domowego, preparaty bakteriologiczne do octowania,
preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty bakteryjne, inne niż do użytku medycznego
i weterynaryjnego, preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do kondensacji, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do matowienia emalii,
preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, preparaty chemiczne do upłynniania skrobi [środki do odklejania], preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do wytwarzania
pigmentu, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin
zbożowych, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, preparaty
chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, preparaty chemiczne
zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty chłodnicze, preparaty diagnostyczne, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do destylacji spirytusu drzewnego, preparaty
do galwanizacji, preparaty do klarowania, preparaty do klarowania
moszczu, preparaty do klarowania wina, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty
do konserwacji gumy, preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem
farb i olejów], preparaty do lutowania, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do odtłuszczania stosowane
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w procesach produkcyjnych, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do oszczędzania węgla, preparaty do produkcji światła błyskowego, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do usuwania kamienia kotłowego,
inne niż do użytku domowego, preparaty do utwardzania metali,
preparaty do wędzenia mięsa, preparaty do wulkanizacji, preparaty
do wybielania [środki odbarwiające] do celów przemysłowych, preparaty do wyprawiania skór, preparaty do wyprawiania skór, oprócz
olejów, preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych,
preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, preparaty folarskie, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty klejące do bandaży chirurgicznych,
preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb
i olejów, preparaty kriogeniczne, preparaty odwadniające do celów
przemysłowych, preparaty ognioodporne, preparaty poprawiające
kondycję gleby, preparaty przyspieszające gotowanie do celów przemysłowych, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, preparaty
z mikroelementów dla roślin, preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane
w murarstwie [z wyjątkiem farb], preparaty zapobiegające matowieniu soczewek, preparaty zapobiegające powstawaniu oczek w pończochach, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa
silnikowego, preparaty zwilżające do użytku w barwieniu, preparaty
zwilżające do użytku w przemyśle włókienniczym, preparaty zwilżające do użytku w wybielaniu, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty chemiczne stosowane
w fotografii, produkty do zmętniania emalii, produkty uboczne procesów obróbki ziaren zbóż do celów przemysłowych, promet (Pm),
protaktyn (Pa), proteina [materiał surowy], proteiny dla przemysłu
spożywczego, proteiny do użytku w procesie produkcji, proteiny
do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, przeciwutleniacze do użytku w produkcji, przeciwutleniacze do użytku w produkcji farmaceutyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji suplementów
żywnościowych, przyspieszacze wulkanizacji, rad do celów naukowych, radon (Rn), reduktory do użytku w fotografii, ren (Re), rozpuszczalniki do lakierów, rozszczepialne materiały do energetyki jądrowej, rozszczepialne pierwiastki chemiczne, roztwory do cyjanotypii,
roztwory salmiaku, roztwory soli srebrzystych do posrebrzania, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, rtęć (Hg),
rubid (Rb), sacharyna, sadza do celów przemysłowych, sadza do celów przemysłowych lub rolniczych, saletra, salmiak [techniczny chlorek amonu], samar (Sm), samozabarwiający się papier [fotografia],
selen (Se), sensybilizatory fotograficzne, sensybilizowane płytki
do druku offsetowego, siarczan baru, siarczan miedzi, siarczany, siarczek antymonu, siarczek węgla, siarczki, siarka (S), silikony, skand (Sc),
składniki chemiczne do uzdatniania wody, skrobia do celów przemysłowych, skrobia ziemniaczana do użytku przemysłowego, soda
amoniakalna, soda kalcynowana, soda kaustyczna do celów przemysłowych, sole [nawozy], sole [preparaty chemiczne], sole amoniakalne, sole do barwienia metali, sole do celów przemysłowych, sole
do ogniw galwanicznych, sole metali alkalicznych, sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, sole
rtęci, sole sodowe (związki chemiczne), sole tonujące [fotografika],
sole wapnia, sole złota, sole żelaza, sos do przygotowywania tytoniu,
sód (Na), sól do konserwowania, inna niż do żywności, sól kamienna,
sól, surowa, spinel (minerał z gromady tlenków), spirytus drzewny,
spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej-), z wyjątkiem farb,
spoiwa [metalurgia], spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów
[substancje klejące], spoiwa odlewnicze, stront (Sr), substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje chemiczne do napowietrzania betonu, substancje garbujące, substancje powierzchniowo czynne, substancje zmętniające do szkła, substancje żrące
do celów przemysłowych, suchy lód [stały dwutlenek węgla], sumak
do garbowania, superfosfaty [nawozy], szczawian potasowy, szczawiany, szkliwo ceramiczne, szkło (preparaty chemiczne przeciw matowieniu-), szkło wodne, szpachlówka do karoserii samochodowej,
szpat ciężki [baryt], sztuczne słodziki [preparaty chemiczne], środki
chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne
dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, her-
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bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki
chemiczne do bielenia tłuszczów, środki chemiczne do fermentacji
wina, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych,
środki chemiczne do matowienia szkła, środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki
chemiczne do renowacji skóry, środki chemiczne do usuwania osadu
węglowego z silników, środki chemiczne do wybielania wosku, środki chemiczne do wyprawiania skór, środki chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, środki chemiczne nadające materiałom tekstylnym właściwości wodoodporne, środki chemiczne stosowane
do zapobiegania kondensacji, środki chłodzące do silników pojazdów, środki do klarowania i konserwowania piwa, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji kwiatów, środki do konserwacji piwa, środki do matowienia, środki
do ochrony nasion, środki do oddzielania tłuszczów, środki do renowacji płyt gramofonowych, środki do wypełniania ubytków w drzewach [leśnictwo], środki dyspergujące olej, środki klejące do stosowania w przemyśle włókienniczym, środki korozyjne, środki
owadobójcze (dodatki chemiczne do-), środki zmiękczające do celów przemysłowych, środki zmiękczające wodę, tal (Tl), talk [krzemian magnezowy], tanina, taśmy filmowe, światłoczułe lecz nie naświetlone, technet (Tc), tellur (Te), terb (Tb), tetrachlorek acetylenu,
tiomocznik, tiosiarczany, tkaniny do światłokopii, tlen (O), ten do celów przemysłowych, tlenek antymonu, tlenek baru, tlenek chromowy, tlenek glinu, tlenek kobaltu do celów przemysłowych, tlenek litu,
tlenek ołowiu, tlenek rtęci, tlenek uranu, tlenki azotu, toluen, topniki
do lutowania, tor (Th), torf [nawóz], tragakantowa guma do użytku
przemysłowego, tul (Tm), tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, tymol do celów przemysłowych,
tytanit, uran (U), utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], utrwalacze [fotografia], utwardzające substancje do wapienia,
wapno bielące, warstwa uprawna gleby, węgiel, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, węgiel kostny, węgiel z krwi, węglan magnezowy, węglan wapnia, węglany, węglik krzemu [surowiec], węglik wapnia, węgliki, węglowodany, winny alkohol, wiskoza, witaminy dla przemysłu
spożywczego, witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, witeryt, woda ciężka, woda
destylowana, woda potasowa, wodorosty [nawóz], wodorotlenek
glinu, wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wodorowinian
potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian potasowy
do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów przemysłowych, wodór (H), wodziany [hydraty], wosk do szczepienia drzew,
wymienniki jonowe [chemikalia], wywoływacze fotograficzne,
wzmacniacze chemiczne do kauczuku, wzmacniacze chemiczne
do papieru, zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, zaprawy
farbiarskie do metali, zasady [preparaty chemiczne], ziemia doniczkowa, ziemia fulerska dla przemysłu włókienniczego, ziemie rzadkie,
zlepiające środki do betonu, związki baru, związki fluoru, żelatyna
do celów fotograficznych, żelatyna do celów przemysłowych, żelazocyjanki, żele do elektroforezy, żużel [nawóz], żywice epoksydowe
w stanie surowym, żywice polimerowe, nieprzetworzone, żywice
sztuczne w stanie surowym, 2 annato [barwniki], atramenty jadalne,
auramina, balsam kanadyjski, barwnik do drewna, barwniki, barwniki
alizarynowe, barwniki anilinowe, barwniki do likierów, barwniki
do masła, barwniki do napojów, barwniki do obuwia, barwniki
do piw, barwniki słodowe, barwniki spożywcze, barwniki w postaci
pisaków do odnawiania mebli, bejce, bejce do drewna, bejce do skóry, biel cynkowa [pigment], biel ołowiana, drewno barwiące, dwutlenek tytanu [pigment], ekstrakt z drewna barwiącego, emalie [lakiery], emalie do malowania, emulsje srebrne [pigmenty], farba
wapienna, farby aluminiowe, farby bakteriobójcze, farby ceramiczne,
farby i farby mocno rozcieńczone, farby ognioodporne, farby olejne
do użytku w sztuce, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby wodne,
farby wodne do użytku w sztuce, farby zawierające azbest, folie metalowe do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie
i sztuce, glejta ołowiowa, gumiguta stosowana w malarstwie, gumożywice, indygo [barwnik], kalafonia, karbonyl [do konserwacji drewna, karmel [barwnik do żywności], karmel słodowy [barwnik spożywczy, karmin koszenilowy, kartridże z tuszem, napełnione, do drukarek
i fotokopiarek, koloranty, kopal, kreozot do ochrony drewna, kurkuma [barwnik], lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, lakier kopalowy, lakiery do powlekania brązem, lakiery i pokosty, mastyks [żywica naturalna], metale w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowaniu,
drukarstwie i sztuce, mieszanki drukarskie [tusz], minia ołowiana,
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mleko wapienne, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, papier do barwienia jajek wielkanocnych, podkłady, powłoki, powłoki antygraffiti [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia smołowaną tekturą [farby], powłoki zabezpieczające przed
korozją podwozie pojazdów, preparaty ochronne do metali, preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna, preparaty zapobiegające matowieniu metali, proszek glinowy do malowania, proszki
do srebrzenia, próbki farb w formie łat stosowane przed malowaniem do przetestowania kolorów [do wielokrotnego nakładania],
rdza (preparaty zabezpieczające przed-), rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, sadza [barwnik], sadza [pigment], sandarak,
siena naturalna [pigment], smary przeciwrdzewne, sproszkowany
brąz do malowania, srebrna pasta, strączyn żółty [barwnik], sumak
do lakierów, sykatywy [środki wysuszające] do farb, szafran [barwnik], szelak, szkliwo [farby, lakiery], środki zabezpieczające przed
rdzą, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], tlenek kobaltu [barwnik], tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, tonery do drukarek i fotokopiarek, tusz do apretur dla skór, tusz do grawerowania, tusz do znakowania zwierząt, tusze do skór, tynk wapienny,
utrwalacze [lakiery], utrwalacze do akwareli, wiążące środki do farb,
wkłady z atramentem jadalnym, pełne, do drukarek, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, żywice naturalne w stanie
surowym, 4 alkohol [paliwo], alkohol etylowy [paliwo], antracyt, benzyna, benzyna ciężka, benzyna ciężka ze smoły węglowej, benzyna
lekka, brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu [paliwo],
cerezyna (oczyszczony ozokeryt), ciecze chłodząco-smarujące, denaturat, dodatki niechemiczne do paliwa, drewno opałowe, energia
elektryczna, gaz generatorowy [gaz czadnicowy], gazy do oświetlania, grafit smarujący, hubka [podpałka], knoty do lamp, knoty
do świec, koks, lanolina stosowana do produkcji kosmetyków, lignit,
ligroina, łój, mazut, miał węglowy [paliwo], mieszaniny pochłaniające
kurz, mieszanki do wiązania pyłu do zamiatania, nafta, oleina, olej
kostny do celów przemysłowych, olej napędowy, olej rybi, niejadalny, olej rycynowy do celów przemysłowych, olej rzepakowy do celów przemysłowych, olej słonecznikowy do celów przemysłowych,
olej ze smoły węglowej, oleje do farb, oleje do konserwacji murów,
oleje do konserwacji skór, oleje do smarowania, oleje do tkanin, oleje
silnikowe, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [budownictwo],
oleje zwilżające, oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], paliwa, paliwa mineralne, paliwo benzenowe, paliwo gazowe, paliwo na bazie
alkoholu, paliwo na bazie ksylenu, paliwo oświetleniowe, paliwo
w postaci brykietów, paliwo z biomasy, parafina, pasta do obuwia,
patyczki drewniane na podpałkę, podpałki, podpałki papierowe
do zapalania, preparaty pochłaniające pył, preparaty z oleju sojowego do zapobiegania przywieraniu przyborów kuchennych, przeciwpoślizgowe preparaty do pasów, ropa naftowa, ropa naftowa, surowa lub rafinowana, rozpylone mieszanki paliwowe, smar do skór,
smary, smary do broni, smary do konserwacji skór, smary do pasów,
smary przemysłowe, stearyna, środki do usuwania pyłu, światełka
nocne [świeczki], świece, świece zapachowe, tłuszcz wełniany, tłuszcze do oświetlania, tłuszcze do smarowania, torf [paliwo], wazelina
do celów przemysłowych, węgiel, wosk [surowiec], wosk do nart,
wosk do oświetlania, wosk do pasów, wosk karnauba, wosk przemysłowy, wosk pszczeli, wosk pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków, wosk ziemny [ozokeryt], zestalone gazy [paliwo].

(111) 324839
(220) 2019 04 04
(210) 498194
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 03
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) niagara
(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) 324840
(220) 2019 04 04
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 03
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) niagara pruszyński

(210) 498196
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(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) 324841
(220) 2019 04 04
(210) 498197
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 03
(732) NESTLÉ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1817 NAŁ NAŁĘCZOWIANKA
(540)

(591) granatowy, niebieski, jasnoniebieski, biały, szary
(531) 07.01.01, 25.07.07, 26.01.03, 26.11.08, 26.11.01, 27.05.17, 26.01.17,
29.01.13
(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) 324842
(220) 2019 04 02
(210) 498108
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 27
(732) ZENTIVA, k.s., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) ZENPROST
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy diety i suplementy odżywcze, suplementy witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe, naturalne środki lecznicze.
(111) 324843
(220) 2019 04 02
(210) 498109
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS WARZONE WEDŁUG
tradycyjnych RECEPTUR TATRZAŃSKIE LAGER
(540)

Nr 2/2020

(111) 324844
(220) 2019 04 02
(210) 498110
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS WARZONE WEDŁUG
tradycyjnych RECEPTUR KOŚCIELISKIE PILS
(540)

(591) granatowy, brązowy, biały
(531) 06.01.01, 03.04.11, 26.01.01, 26.01.02, 05.05.20, 26.11.03,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 324845
(220) 2019 04 02
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) TDV DENTAL LTDA., Pomerode-SC (BR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TDV
(540)

(210) 498125

(591) niebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.23, 26.01.03,
26.13.25
(510), (511) 5 preparaty i materiały dentystyczne, materiały do leczenia zębów, stopy dentystyczne, ceramika dentystyczna, kompozyty
dentystyczne, wypełnienia ubytków zębów, porcelana do wymiany
zębów, dentystyczne materiały ścierne, taśmy do protez dentystycznych, kwas alginowy do użytku medycznego, amalgamat do celów
dentystycznych, kauczuk do celów dentystycznych, wosk do odcisków dentystycznych, materiały utrwalające do celów dentystycznych, cement dentystyczny, mastyks dentystyczny, dentystyczne
środki do polerowania oraz preparaty do plombowania zębów.
(111) 324846
(220) 2019 04 03
(210) 498134
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX ACTIVE
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 29 owoce
suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, 30 herbaty, 31 owoce
świeże i owoce cytrusowe, 32 napoje bezalkoholowe, soki i syropy,
napoje w proszku.

(591) ciemnozielony, brązowy, biały
(531) 06.01.02, 26.01.01, 26.01.02, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.

(111) 324847
(220) 2019 04 04
(210) 498199
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 03
(732) NESTLÉ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAŁĘCZOWIANKA

Nr 2/2020
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(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.17, 29.01.04
(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) 324848
(220) 2019 04 03
(210) 498250
(151) 2019 10 11
(441) 2019 05 27
(732) VEII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEII
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 9 skrzynki rozdzielcze zasilania, skrzynki rozdzielcze
elektryczne, skrzynki rozgałęźne, elektryczne skrzynki sterownicze,
skrzynki zaciskowe, elektryczne skrzynki połączeniowe, skrzynki akumulatorowe, skrzynki zasilające, skrzynki pojemnościowe, skrzynki
przyłączeniowe, skrzynki do bezpieczników elektrycznych, skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, skrzynki przyłączowe
do przewodów elektrycznych, tablice rozdzielcze, rozdzielacze układowe, dotykowe tablice rozdzielcze, elektryczne tablice rozdzielcze,
szafy rozdzielcze, pulpity rozdzielcze, rozdzielacze energii elektrycznej, pulpity rozdzielające, elektryczne panele rozdzielcze do sieci
elektrycznej, sterowniki elektryczne, elektryczne instalacje sterujące,
elektroniczne jednostki sterujące, elektryczne pulpity sterownicze,
elektryczne urządzenia sterownicze, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne obwody sterownicze, elektroniczne obwody sterownicze, tablice sterownicze, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia sterujące
procesami, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące,
elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, elektryczne
urządzenia do sterowania mocą, urządzenia do sterowania energią
elektryczną, urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, moduły
połączeniowe do sterowników elektrycznych, elektryczne urządzenia
sterownicze do zarządzania energią, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, złącza do kabli, złącza do kabli elektrycznych, złącza kablowe do kabli elektrycznych, metalowe
gwintowane złącza kablowe, złączowe tuleje do kabli elektrycznych,
obudowy do złączy kablowych, transformatory, transformatory rozdzielcze, transformatory napięcia, transformatory elektryczne, elektroniczne transformatory mocy, transformatory obniżające napięcie,
transformatory podwyższające napięcie, transformatory wysokiego
napięcia, transformatory napięcia elektrycznego, transformatory pojemnościowe napięcia, elektryczne transformatory sieci zasilającej,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa skrzynek rozdzielczych zasilania,
skrzynek rozdzielczych elektrycznych, skrzynek rozgałęźnych, elektrycznych skrzynek sterowniczych, skrzynek zaciskowych, elektrycznych skrzynek połączeniowych, skrzynek akumulatorowych, skrzynek
zasilających, skrzynek pojemnościowych, skrzynek przyłączeniowych,
skrzynek do bezpieczników elektrycznych, skrzynek zaciskowych
do przewodów elektrycznych, skrzynek przyłączowych do przewodów elektrycznych, tablic rozdzielczych, rozdzielaczy układowych,
dotykowych tablic rozdzielczych, elektrycznych tablic rozdzielczych,
szaf rozdzielczych, pulpitów rozdzielczych, rozdzielaczy energii elektrycznej, pulpitów rozdzielających, elektrycznych paneli rozdzielczych
do sieci elektrycznej, sterowników elektrycznych, elektrycznych instalacji sterujących, elektronicznych jednostek sterujących, elektrycz-
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nych pulpitów sterowniczych, elektrycznych urządzeń sterowniczych,
elektronicznych przyrządów sterujących, elektronicznych urządzeń
sterujących, elektrycznych obwodów sterowniczych, elektronicznych
obwodów sterowniczych, tablic sterowniczych, elektrycznych urządzeń kontrolno-sterujących, elektrycznych urządzeń sterujących procesami, elektrycznych lub elektronicznych modułów kontrolno-sterujących, elektrycznych zautomatyzowanych urządzeń sterowniczych,
elektrycznych urządzeń do sterowania mocą, urządzeń do sterowania
energią elektryczną, urządzeń do sterowania prądem elektrycznym,
modułów połączeniowych do sterowników elektrycznych, elektrycznych urządzeń sterowniczych do zarządzania energią, aparatury
i urządzeń do sterowania przepływu energii elektrycznej, złącz do kabli, złącz do kabli elektrycznych, złącz kablowych do kabli elektrycznych, metalowych gwintowanych złącz kablowych, złączowych tulei
do kabli elektrycznych, obudów do złączy kablowych, transformatorów, transformatorów rozdzielczych, transformatorów napięcia, transformatorów elektrycznych, elektronicznych transformatorów mocy,
transformatorów obniżających napięcie, transformatorów podwyższających napięcie, transformatorów wysokiego napięcia, transformatorów napięcia elektrycznego, transformatorów pojemnościowych
napięcia, elektrycznych transformatorów sieci zasilającej.

(111) 324849
(220) 2019 02 22
(151) 2019 10 08
(441) 2019 04 15
(732) KOWALSKI ŁUKASZ, Sierpc (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e moji
(540)

(210) 496284

(531) 27.01.01
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach, ogólnie
wyroby jubilerskie, w tym w szczególności: łańcuszki, naszyjniki,
bransoletki, kolie, kolczyki, pierścionki, sztabki metali szlachetnych,
zapięcia do biżuterii, medaliony, zawieszki, perły, broszki, znaczki,
posągi z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, pudełka
na biżuterię [szkatułki lub puzderka], pudełka z metali szlachetnych,
opakowania biżuterii, złoto, nieprzetworzone lub kute, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, srebro, nieprzetworzone lub kute, biżuteria, kamienie szlachetne, biżuteria sztuczna, kamienie szlachetne, szpilki do krawatów, spinki do mankietów, zegary
i zegarki, biżuteria i wyroby biżuteryjne z metali szlachetnych, 35
usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego w odniesieniu do biżuterii oraz innych wyrobów jubilerskich, sprzedaż
hurtowa i detaliczna oraz internetowa wyrobów jubilerskich, sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach detalicznych, hurtowniach,
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji
elektronicznej, przez strony internetowe lub telesklepy, organizacja
wystaw w celach handlowych, usługi sprzedaży, w tym za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy), 40 usługi jubilerskie, usługi
szlifierskie, obróbka metali szlachetnych, wycinanie, kształtowanie,
grawerowanie, powlekanie galwaniczne, kowalstwo artystyczne,
obróbka metali i kamieni szlachetnych, powlekanie metali, przeróbki biżuterii, pozłacanie, złocenie, srebrzenie, obróbka metali, usługi
związane z przekształceniem przedmiotów lub substancji oraz jakimkolwiek procesem powodującym zmianę ich istotnych właściwości, usługi związane z obróbką materiałów, mogące występować
w czasie wytwarzania jakiejkolwiek substancji lub przedmiotu innego niż budowlany, usługi polegające na cięciu, kształtowaniu, polerowaniu przez ścieranie lub pokrywaniu metalami, a w szczególności: chromowanie, grawerowanie, metale obróbka i hartowanie,
odlewanie metali, platerowanie metali, polerowanie, złocenie, posrebrzanie, pozłacanie, galwanizacja, spawanie, lutowanie, szlifowanie,
ścieranie, drukowanie materiałów informacyjnych i reklamowych,
wytwarzanie wyrobów jubilerskich, w tym biżuterii na zamówienie
i według specyfikacji osób trzecich.
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(111) 324850
(220) 2019 05 06
(210) 499432
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) LEGENDZIEWICZ JACEK JORDAN GROUP, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOWKrakow!
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi świadczone przez kierowców, autobusowe usługi transportowe, transport rzeczny, organizowanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne, usługi osób towarzyszących podróżnym, pilotowanie, rezerwacja miejsc na podróż,
wypożyczanie pojazdów, rejsy statkami wycieczkowymi, rezerwacja
transportu.
(111) 324851
(220) 2019 04 01
(210) 497997
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 20
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sportbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 324852
(220) 2019 04 01
(210) 498045
(151) 2019 09 27
(441) 2019 05 27
(732) SYSTEM PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIAGARA METALOWY SYSTEM RYNNOWY
(540)

(591) niebieski, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 dachowe rynny metalowe, metalowe rury odpływowe.
(111) 324853
(220) 2019 04 01
(210) 498047
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) vitalbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 324854
(220) 2019 04 01
(210) 498050
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) slimbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 324855
(220) 2019 04 01
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 27
(732) WRONKOWSKI ŁUKASZ, Budzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRONKOWSKI
(540)

(210) 498056

(591) zielony, żółty
(531) 27.01.05, 29.01.12, 05.07.02, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.15, 26.04.18

Nr 2/2020

(510), (511) 31 nasienie żyta, nasiona, nasiona dla ptaków, nasiona
dla rolnictwa, nasiona do celów ogrodniczych, nasiona do siewu,
nasiona do upraw, nasiona jadalne, nasiona kwiatów, nasiona lnu,
nasiona owoców, nasiona powlekane nawozem, nasiona powlekane
preparatami przeciwpasożytniczymi, nasiona pszenicy, nasiona roślin, nasiona traw, nasiona [ziarna], ziarna rolnicze do siewu, ziarno
siewne.

(111) 324856
(220) 2019 04 01
(210) 498060
(151) 2019 10 01
(441) 2019 05 27
(732) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWAPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASK it szkoła
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 24.17.01,
24.17.02
(510), (511) 41 edukacja, doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe,
przekazywanie know-how [szkolenia], sprawdziany edukacyjne,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 324857
(220) 2019 05 06
(210) 499438
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) DZIKI PAWEŁ PARKARIA MAŁA ARCHITEKTURA, Żuków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Parkaria
(510), (511) 6 kosze metalowe, kosze z metali nieszlachetnych do użytku przemysłowego, metalowe kosze na śmieci papierowe do użytku
przemysłowego, stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu na rowery, rampy metalowe do parkowania pojazdów, metalowe stojaki
do przechowywania rowerów, metalowe krawężniki-ograniczniki
parkingowe, stołki metalowe, słupki metalowe, blokady parkingowe
metalowe, bariery parkingowe metalowe, metalowe słupki ogrodowe, słupki parkingowe metalowe, 19 stojaki do przechowywania
rowerów, niemetalowe, urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów, niemetalowe ograniczniki parkingowe, słupki z materiałów
niemetalowych, słupy betonowe, słupki z naturalnego kamienia,
słupki ze sztucznego kamienia, pachołki betonowe, ławki betonowe,
kosze betonowe, budowlane elementy z betonu, pachołki betonowe, 20 meble, meble uliczne niemetalowe, meble ze stali i drewna,
meble wykonane ze stali, ławki metalowe, ławki, kosze niemetalowe, kosze drewniane, kosze z tworzyw sztucznych [duże] do celów
przemysłowych, donice uliczne, donice drewniane w postaci skrzyń,
drewniane skrzynie, stoły parkowe, stoły, stoliki, stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], stoły piknikowe, stoły metalowe,
stoły kempingowe, stoły z betonu, 21 donice z tworzyw sztucznych,
donice do roślin, gliniane donice, metalowe kosze na śmieci, kosze
na śmieci, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących towarów: kosze
metalowe, kosze z metali nieszlachetnych do użytku przemysłowego, metalowe kosze na śmieci papierowe do użytku przemysłowego, stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu na rowery, rampy
metalowe do parkowania pojazdów, metalowe stojaki do przechowywania rowerów, metalowe krawężniki-ograniczniki parkingowe,
stołki metalowe, słupki metalowe, blokady parkingowe metalowe,
bariery parkingowe metalowe, metalowe słupki ogrodowe, słupki
parkingowe metalowe, stojaki do przechowywania rowerów, niemetalowe, urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów, niemetalowe ograniczniki parkingowe, słupki z materiałów niemetalowych,
słupy betonowe, słupki z naturalnego kamienia, słupki ze sztuczne-

Nr 2/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

go kamienia, pachołki betonowe, ławki betonowe, kosze betonowe,
budowlane elementy z betonu, pachołki betonowe, meble, meble
uliczne niemetalowe, meble ze stali i drewna, meble wykonane
ze stali, ławki metalowe, ławki, kosze niemetalowe, kosze drewniane,
kosze z tworzyw sztucznych [duże] do celów przemysłowych, donice
uliczne, donice drewniane w postaci skrzyń, drewniane skrzynie, stoły parkowe, stoły, stoliki, stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble
piknikowe], stoły piknikowe, stoły metalowe, stoły kempingowe, stoły z betonu, słupki parkingowe, donice z tworzyw sztucznych, donice
do roślin, gliniane donice, metalowe kosze na śmieci, kosze na śmieci,
stoły do gier, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, 40 powlekanie proszkowe, spawanie, wycinanie laserowe, obróbka metali,
obróbka stali, blach, cięcie stali.

(111) 324858
(220) 2019 03 29
(210) 497895
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 20
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) BIOSLIMMER
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty
witaminowe.
(111) 324859
(220) 2019 03 29
(210) 497900
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 20
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) MULTIFLOR
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty
witaminowe.
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(732) THEMAR IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz Kolonia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ABC NA KLESZCZE
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania kleszczy, preparaty odstraszające kleszcze, preparaty do leczenia skutków ukąszeń kleszczy, preparaty do tępienia insektów.
(111) 324862
(220) 2019 04 01
(210) 498002
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 20
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) menbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 324863
(220) 2019 04 01
(210) 498003
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 20
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) babybiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 324864
(220) 2019 04 01
(210) 498004
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 20
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) travelbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 324865
(220) 2019 04 01
(210) 498008
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIE DO PODROBIENIA
(540)

(111) 324860
(220) 2019 04 03
(210) 498139
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 27
(732) THORDUR GISLI GUDFINNSSON, Jeziorszczyzna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPERIUM GAMING CENTER
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 wynajem dostępu do komputerów, wynajmowanie
czasu dostępu do komputerów, usługi kawiarenek internetowych
(wynajem komputerów), udostępnianie obiektów i sprzętu komputerowego.
(111) 324861
(151) 2019 10 09

(220) 2019 04 03
(441) 2019 06 10

(210) 498142

(531) 26.04.02, 26.01.01, 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 17 nieprzetworzone i półprzetworzone
kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów,
tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 19
materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne
niemetalowe, pomniki niemetalowe.
(111) 324866
(220) 2019 04 01
(210) 498011
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 20
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) vaginbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
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(111) 324867
(220) 2019 04 01
(210) 498014
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 20
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sinusbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 324868
(220) 2019 04 01
(210) 498015
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 20
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gastrobiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 324869
(220) 2019 04 01
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sjsi
STOWARZYSZENIE
JAKOŚCI
INFORMATYCZNYCH
(540)

(210) 498017

SYSTEMÓW

(591) biały, czarny, szary, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.22, 26.11.01,
26.11.06, 26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 16 materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 41 nauczanie, 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(111) 324870
(220) 2019 04 01
(210) 498018
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 27
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) THESORUS
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.
(111) 324871
(220) 2019 04 02
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWARS BROWAR RZEMIEŚLNICZY
(540)

(210) 498092

(591) zielony, czarny
(531) 05.07.02, 05.05.20, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel
(wyciąg z) do wytwarzania piwa, lemoniada, napoje bezalkoholowe,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, piwo, piwo słodowe, imbirowe
(piwo).
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(111) 324872
(220) 2019 03 29
(210) 497904
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 03
(732) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(540) (znak słowny)
(540) KUCHNIA+
(510), (511) 35 usługi abonenckie w zakresie transmisji strumieniowej
treści wideo, multimedialnych i audio, usługi abonenckie w zakresie
dostępu do treści wideo na żywo lub na żądanie za pośrednictwem
wszelkich środków komunikacji, usługi abonenckie w zakresie usług
telewizyjnych, usługi abonenckie w zakresie nagrań wideo, nagrań
fonograficznych oraz wszelkich nośników audio i audiowizualnych,
usługi abonenckie w zakresie środków przekazu informacji, tekstu,
dźwięku i/lub obrazu, w szczególności w postaci publikacji elektronicznych, nieelektronicznych, cyfrowych, oraz produktów multimedialnych, usługi abonenckie w zakresie kanałów telewizyjnych, 38
usługi komunikacji za pośrednictwem telewizji, transmisji telewizyjnej, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów
za pośrednictwem satelity, kabla, sieci komputerowych (w szczególności Internetu), transmisja programów audiowizualnych i kinematograficznych, multimediów, tekstu i obrazów (nieruchomych i ruchomych), dźwięków muzycznych i niemuzycznych, usługi pobierania
z sieci filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i wyboru kanałów
telewizyjnych, usługi udzielania dostępu do wyszukiwarek, które
umożliwiają dostęp do rekomendacji i wyboru spersonalizowanych
programów, usługi przekazywania treści wideo, multimedialnych
i audio poprzez usługę łączności bezprzewodowej, transmisja nagrań wideo-na-życzenie, transmisja materiałów wideo na żywo lub
na życzenie, 41 rozrywka telewizyjna we wszelkich środkach przekazu, działalność kulturalna, produkcja programów o charakterze
artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów telewizyjnych, emisji
telewizyjnych, reportaży, dyskusji, debat, nagrań wideo, nagrań
fonograficznych, prezentowanie filmów, koncertów muzycznych,
programów telewizyjnych, nagrań wideo, wraz ze spersonalizowaną
rekomendacją, przygotowywanie napisów do filmów.
(111) 324873
(220) 2019 03 29
(210) 497905
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 03
(732) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(540) (znak słowny)
(540) ALE KINO+
(510), (511) 35 usługi abonenckie w zakresie transmisji strumieniowej
treści wideo, multimedialnych i audio, usługi abonenckie w zakresie
dostępu do treści wideo na żywo lub na żądanie za pośrednictwem
wszelkich środków komunikacji, usługi abonenckie w zakresie usług
telewizyjnych, usługi abonenckie w zakresie nagrań wideo, nagrań
fonograficznych oraz wszelkich nośników audio i audiowizualnych,
usługi abonenckie w zakresie środków przekazu informacji, tekstu,
dźwięku i/lub obrazu, w szczególności w postaci publikacji elektronicznych, nieelektronicznych, cyfrowych, oraz produktów multimedialnych, usługi abonenckie w zakresie kanałów telewizyjnych, 38
usługi komunikacji za pośrednictwem telewizji, transmisji telewizyjnej, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów
za pośrednictwem satelity, kabla, sieci komputerowych (w szczególności Internetu), transmisja programów audiowizualnych i kinematograficznych, multimediów, tekstu i obrazów (nieruchomych i ruchomych), dźwięków muzycznych i niemuzycznych, usługi pobierania
z sieci filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i wyboru kanałów
telewizyjnych, usługi udzielania dostępu do wyszukiwarek, które
umożliwiają dostęp do rekomendacji i wyboru spersonalizowanych
programów, usługi przekazywania treści wideo, multimedialnych
i audio poprzez usługę łączności bezprzewodowej, transmisja nagrań wideo-na-życzenie, transmisja materiałów wideo na żywo lub
na życzenie, 41 rozrywka telewizyjna we wszelkich środkach przekazu, działalność kulturalna, produkcja programów o charakterze
artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów telewizyjnych, emisji
telewizyjnych, reportaży, dyskusji, debat, nagrań wideo, nagrań
fonograficznych, prezentowanie filmów, koncertów muzycznych,
programów telewizyjnych, nagrań wideo, wraz ze spersonalizowaną
rekomendacją, przygotowywanie napisów do filmów.
(111) 324874
(151) 2019 10 07

(220) 2019 03 29
(441) 2019 06 03

(210) 497909
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(732) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(540) (znak słowny)
(540) MINIMINI+
(510), (511) 35 usługi abonenckie w zakresie transmisji strumieniowej
treści wideo, multimedialnych i audio, usługi abonenckie w zakresie
dostępu do treści wideo na żywo lub na żądanie za pośrednictwem
wszelkich środków komunikacji, usługi abonenckie w zakresie usług
telewizyjnych, usługi abonenckie w zakresie nagrań wideo, nagrań
fonograficznych oraz wszelkich nośników audio i audiowizualnych,
usługi abonenckie w zakresie środków przekazu informacji, tekstu,
dźwięku i/lub obrazu, w szczególności w postaci publikacji elektronicznych, nieelektronicznych, cyfrowych, oraz produktów multimedialnych, usługi abonenckie w zakresie kanałów telewizyjnych, 38
usługi komunikacji za pośrednictwem telewizji, transmisji telewizyjnej, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów
za pośrednictwem satelity, kabla, sieci komputerowych (w szczególności Internetu), transmisja programów audiowizualnych i kinematograficznych, multimediów, tekstu i obrazów (nieruchomych i ruchomych), dźwięków muzycznych i niemuzycznych, usługi pobierania
z sieci filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i wyboru kanałów
telewizyjnych, usługi udzielania dostępu do wyszukiwarek, które
umożliwiają dostęp do rekomendacji i wyboru spersonalizowanych
programów, usługi przekazywania treści wideo, multimedialnych
i audio poprzez usługę łączności bezprzewodowej, transmisja nagrań wideo-na-życzenie, transmisja materiałów wideo na żywo lub
na życzenie, 41 rozrywka telewizyjna we wszelkich środkach przekazu, działalność kulturalna, produkcja programów o charakterze
artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów telewizyjnych, emisji
telewizyjnych, reportaży, dyskusji, debat, nagrań wideo, nagrań
fonograficznych, prezentowanie filmów, koncertów muzycznych,
programów telewizyjnych, nagrań wideo, wraz ze spersonalizowaną
rekomendacją, przygotowywanie napisów do filmów.
(111) 324875
(220) 2019 03 29
(210) 497910
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 03
(732) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(540) (znak słowny)
(540) PLANETE+
(510), (511) 35 usługi abonenckie w zakresie transmisji strumieniowej
treści wideo, multimedialnych i audio, usługi abonenckie w zakresie
dostępu do treści wideo na żywo lub na żądanie za pośrednictwem
wszelkich środków komunikacji, usługi abonenckie w zakresie usług
telewizyjnych, usługi abonenckie w zakresie nagrań wideo, nagrań
fonograficznych oraz wszelkich nośników audio i audiowizualnych,
usługi abonenckie w zakresie środków przekazu informacji, tekstu,
dźwięku i/lub obrazu, w szczególności w postaci publikacji elektronicznych, nieelektronicznych, cyfrowych, oraz produktów multimedialnych, usługi abonenckie w zakresie kanałów telewizyjnych, 38
usługi komunikacji za pośrednictwem telewizji, transmisji telewizyjnej, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów
za pośrednictwem satelity, kabla, sieci komputerowych (w szczególności Internetu), transmisja programów audiowizualnych i kinematograficznych, multimediów, tekstu i obrazów (nieruchomych i ruchomych), dźwięków muzycznych i niemuzycznych, usługi pobierania
z sieci filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i wyboru kanałów
telewizyjnych, usługi udzielania dostępu do wyszukiwarek, które
umożliwiają dostęp do rekomendacji i wyboru spersonalizowanych
programów, usługi przekazywania treści wideo, multimedialnych
i audio poprzez usługę łączności bezprzewodowej, transmisja nagrań wideo-na-życzenie, transmisja materiałów wideo na żywo lub
na życzenie, 41 rozrywka telewizyjna we wszelkich środkach przekazu, działalność kulturalna, produkcja programów o charakterze
artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów telewizyjnych, emisji
telewizyjnych, reportaży, dyskusji, debat, nagrań wideo, nagrań
fonograficznych, prezentowanie filmów, koncertów muzycznych,
programów telewizyjnych, nagrań wideo, wraz ze spersonalizowaną
rekomendacją, przygotowywanie napisów do filmów.
(111) 324876
(220) 2019 03 29
(210) 497913
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 03
(732) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux (FR)
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(540) (znak słowny)
(540) DOMO+
(510), (511) 35 usługi abonenckie w zakresie transmisji strumieniowej
treści wideo, multimedialnych i audio, usługi abonenckie w zakresie
dostępu do treści wideo na żywo lub na żądanie za pośrednictwem
wszelkich środków komunikacji, usługi abonenckie w zakresie usług
telewizyjnych, usługi abonenckie w zakresie nagrań wideo, nagrań
fonograficznych oraz wszelkich nośników audio i audiowizualnych,
usługi abonenckie w zakresie środków przekazu informacji, tekstu,
dźwięku i/lub obrazu, w szczególności w postaci publikacji elektronicznych, nieelektronicznych, cyfrowych, oraz produktów multimedialnych, usługi abonenckie w zakresie kanałów telewizyjnych, 38
usługi komunikacji za pośrednictwem telewizji, transmisji telewizyjnej, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów
za pośrednictwem satelity, kabla, sieci komputerowych (w szczególności Internetu), transmisja programów audiowizualnych i kinematograficznych, multimediów, tekstu i obrazów (nieruchomych i ruchomych), dźwięków muzycznych i niemuzycznych, usługi pobierania
z sieci filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych, usługi w zakresie transmisji programów telewizyjnych i wyboru kanałów
telewizyjnych, usługi udzielania dostępu do wyszukiwarek, które
umożliwiają dostęp do rekomendacji i wyboru spersonalizowanych
programów, usługi przekazywania treści wideo, multimedialnych
i audio poprzez usługę łączności bezprzewodowej, transmisja nagrań wideo-na-życzenie, transmisja materiałów wideo na żywo lub
na życzenie, 41 rozrywka telewizyjna we wszelkich środkach przekazu, działalność kulturalna, produkcja programów o charakterze
artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów telewizyjnych, emisji
telewizyjnych, reportaży, dyskusji, debat, nagrań wideo, nagrań
fonograficznych, prezentowanie filmów, koncertów muzycznych,
programów telewizyjnych, nagrań wideo, wraz ze spersonalizowaną
rekomendacją, przygotowywanie napisów do filmów.
(111) 324877
(220) 2019 03 29
(210) 497918
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 03
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWY LEPSZY SMAK HARNAŚ JASNE PEŁNE UDOSKONALONA
RECEPTURA 6 %
(540)

(591) biały, czerwony, jasnoniebieski, niebieski, złoty
(531) 06.01.99, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 02.01.01, 02.01.04
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 324878
(220) 2019 03 29
(210) 497936
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 20
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) MULTIBIOX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczni-
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czych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty
witaminowe.

(111) 324879
(220) 2019 03 25
(210) 497691
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TROOCK
(510), (511) 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) 324880
(220) 2019 03 25
(210) 497692
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOODTRACK
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje komputerowe
do nawigacji.
(111) 324881
(220) 2019 03 25
(210) 497693
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOODMAPS
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje komputerowe
do nawigacji.
(111) 324882
(220) 2019 03 25
(210) 497694
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NATOORALNY
(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.
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(111) 324883
(220) 2019 03 28
(210) 497836
(151) 2019 09 18
(441) 2019 05 20
(732) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) zielony, biały
(531) 05.03.04, 26.04.01, 26.04.15, 29.01.12
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania Informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne, karty
z pamięcią lub mikroprocesorem, karty inteligentne, karty kredytowe i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, urządzenia
do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowanie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności światowej typu
internet, urządzenia do przetwarzania danych, serwery i urządzenia
informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej
i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe do przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy komputerowe,
urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy powiadamiania, 11 urządzenia
grzewcze do użytku domowego, 16 katalogi, materiały drukowane,
materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, materiały papiernicze, broszury,
koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty, wyroby z kartonu,
czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma informacyjne, prospekty, 35
usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwania informacji
dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych,
w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych
za pośrednictwem portalu internetowego, gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania
dokumentów, usługi call center, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy
kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi
bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, bankowość
mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach przenośnych,
takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, działalność monetarna, wycena
finansowa, pośrednictwo giełdowe, usługi w zakresie prowadzenia
rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz w zakresie
udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego
transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie funduszy
inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie
kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw, dokonywanie
obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności
elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa

Nr 2/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

płatności elektronicznych powstałych przez płatność pre-paid, obsługa I emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy,
w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo
w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie
finansami, usługi zarządzania nieruchomościami, operacje walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem
instrumentów finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi
doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i 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, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju
wnętrz, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez
Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi,
gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową,
w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych,
w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie
obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi
przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie
bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, dźwięków lub obrazów, informacja o ww. usługach, 42 projektowanie architektoniczne
w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie
ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, wzornictwo
przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne,
doradztwo budowlane, kosztorysowanie, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych budowli, ekspertyzy inżynieryjne,
usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa,
wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych.

(111) 324884
(220) 2019 03 28
(210) 497856
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iBOSS24
(540)

(531) 05.03.04, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.15,
26.04.17, 26.04.18
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne,
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty inteligentne, karty
kredytowe i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych,
urządzenia do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowa-
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nie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności światowej typu internet, urządzenia do przetwarzania danych, serwery
i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym
oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej,
projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe
do przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy
komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy powiadamiania, 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty, wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma
informacyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji
i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego,
gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call center, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, prognozy
ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy
ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, bankowość mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach
przenośnych, takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane
usługi finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działalność monetarna,
wycena finansowa, pośrednictwo giełdowe, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw,
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia
obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych
operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicznego,
usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa
płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid,
w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność
pre-paid, obsługa i emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania nieruchomościami,
operacje walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa
i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią
komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont,
usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu,
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usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, dźwięków
lub obrazów, informacja o ww. usługach.

(111) 324885
(220) 2019 03 28
(210) 497857
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚBank24
(540)

(531) 05.03.04, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne,
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty inteligentne, karty
kredytowe i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych,
urządzenia do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowanie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności światowej typu internet, urządzenia do przetwarzania danych, serwery
i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym
oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej,
projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe
do przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy
komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy powiadamiania, 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty, wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma
informacyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwania Informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji
i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego,
gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call center, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, prognozy
ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy
ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, bankowość mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach
przenośnych, takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane
usługi finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działalność monetarna,
wycena finansowa, pośrednictwo giełdowe, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw,
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia
obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych
operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicznego,
usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa
płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid,
w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność
pre-paid, obsługa i emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart
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debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania nieruchomościami,
operacje walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa
i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią
komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont,
usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu,
usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, dźwięków
lub obrazów, informacja o ww. usługach.

(111) 324886
(220) 2019 03 28
(210) 497859
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚBank24
(540)

(591) biały, niebieski, zielony
(531) 05.03.04, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.17, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne,
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty inteligentne, karty
kredytowe i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych,
urządzenia do przetwarzania Informacji, bankomaty, oprogramowanie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności światowej typu internet, urządzenia do przetwarzania danych, serwery
i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym
oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej,
projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe
do przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy
komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy powiadamiania, 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty, wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma
informacyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji
i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i ma-
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teriałów reklamowych za pośrednictwem portalu Internetowego,
gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call center, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, prognozy
ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy
ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, bankowość mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach
przenośnych, takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane
usługi finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działalność monetarna,
wycena finansowa, pośrednictwo giełdowe, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy Inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw,
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia
obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych
operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicznego,
usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa
płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid,
w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność
pre-paid, obsługa i emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania nieruchomościami,
operacje walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa
i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią
komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont,
usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu,
usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, dźwięków
lub obrazów, informacja o ww. usługach.

(111) 324887
(220) 2019 03 28
(210) 497860
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iBOSS24
(540)

(531) 05.03.04, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 27.07.01
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(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne,
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty inteligentne, karty
kredytowe i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych,
urządzenia do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowanie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności światowej typu Internet, urządzenia do przetwarzania danych, serwery
i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym
oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej,
projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe
do przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy
komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy powiadamiania, 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty, wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma
informacyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji
i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego,
gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call center, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, prognozy
ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy
ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, bankowość mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach
przenośnych, takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane
usługi finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działalność monetarna,
wycena finansowa, pośrednictwo giełdowe, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy Inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw,
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia
obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych
operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicznego,
usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa
płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid,
w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność
pre-paid, obsługa i emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania nieruchomościami,
operacje walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa
i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
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usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią
komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont,
usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu,
usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, dźwięków
lub obrazów, informacja o ww. usługach.

(111) 324888
(220) 2019 03 28
(210) 497864
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚBank24
(540)

(531) 05.03.04, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne,
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty inteligentne, karty
kredytowe i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych,
urządzenia do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowanie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności światowej typu internet, urządzenia do przetwarzania danych, serwery
i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym
oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej,
projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe
do przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy
komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy powiadamiania, 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty, wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma
informacyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji
i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego,
gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call center, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, prognozy
ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy
ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, bankowość mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach
przenośnych, takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane
usługi finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działalność monetarna,
wycena finansowa, pośrednictwo giełdowe, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw,
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dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia
obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych
operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicznego,
usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa
płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid,
w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność
pre-paid, obsługa i emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania nieruchomościami,
operacje walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa
i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią
komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont,
usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu,
usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, dźwięków
lub obrazów, informacja o ww. usługach.

(111) 324889
(220) 2019 03 28
(210) 497865
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO BANK
(540)

(591) biały, zielony
(531) 05.03.04, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne,
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty inteligentne, karty
kredytowe i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych,
urządzenia do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowanie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności światowej typu Internet, urządzenia do przetwarzania danych, serwery
i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym
oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej,
projektowej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe
do przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy
komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy powiadamiania, 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczę-
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cie, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
materiały papiernicę, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty, wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma
informacyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji
i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego,
gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call center, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, prognozy
ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy
ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, bankowość mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach
przenośnych, takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane
usługi finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działalność monetarna,
wycena finansowa, pośrednictwo giełdowe, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw,
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia
obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych
operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicznego,
usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa
płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid,
w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność
pre-paid, obsługa i emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania nieruchomościami,
operacje walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa
i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w /w usług, informacja o ww. usługach, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią
komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont,
usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu,
usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, dźwięków
lub obrazów, informacja o ww. usługach.

(111) 324890
(220) 2019 03 28
(210) 497866
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
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(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 05.03.04, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne, karty
z pamięcią lub mikroprocesorem, karty inteligentne, karty kredytowe i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, urządzenia
do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowanie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności światowej typu
Internet, urządzenia do przetwarzania danych, serwery i urządzenia
informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej
ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe do przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy komputerowe,
urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy powiadamiania, 16 katalogi,
materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze,
afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty,
wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma informacyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów
reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, gromadzenia
dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom,
powielania dokumentów, usługi call center, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne,
przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, bankowość
mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach przenośnych,
takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, działalność monetarna, wycena
finansowa, pośrednictwo giełdowe, usługi w zakresie prowadzenia
rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw,
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia
obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych
operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicznego,
usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa
płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid,
w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność
pre-paid, obsługa i emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
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i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania nieruchomościami,
operacje walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa
i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią
komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont,
usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu,
usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, dźwięków
lub obrazów, informacja o ww. usługach.

(111) 324891
(220) 2019 03 29
(210) 497931
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKIN care EXPERT ALL IN ONE
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.07, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraje nielecznicze, żele jako
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony,
mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom,
kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki
do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 324892
(220) 2019 03 30
(210) 497959
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) WARZELNIA 21
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie pubów.
(111) 324893
(220) 2019 04 01
(210) 497992
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 20
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) foodbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 324894
(220) 2019 04 01
(210) 497995
(151) 2019 09 09
(441) 2019 05 20
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) respibiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 324895
(220) 2019 04 01
(151) 2019 10 01
(441) 2019 05 27
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SuperPower
(540)

(210) 498061

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne ochrony roślin, środki chemiczne
do nasion, zaprawy do nasion, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa,
leśnictwa i sadownictwa, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulatory.
(111) 324896
(220) 2019 04 01
(210) 498021
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 27
(732) Evonik Degussa GmbH, Essen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) DYNASYLAN
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle w szczególności
funkcyjne silany i/lub siloxany, wodne silany i/lub siloxany, wodne
lub oparte na wodzie kompozycje silanów i/lub wodne lub oparte
na wodzie kompozycje siloxanowe oraz systemy modularne składające się z funkcyjnych silanów i/lub siloxanów, wodnych silanów,
wodnych siloxanów, wodnych lub opartych na wodzie kompozycji
silanów i/lub wodnych lub opartych na wodzie kompozycji siloxanowych, związki chemiczne, w szczególności składające się z silanów
lub siloxanów, chemikalia stosowane w przemyśle, w szczególności
ortokrzemian (tetra)etylu, (TEOS), chemikalia stosowane w przemyśle, w szczególności winylosilany i/lub sieciowo silowane, substancje
chemiczne, materiały chemiczne i preparaty chemiczne, w szczególności do produkcji promotorów adhezji, wypełniaczy, spoiw,
środków wiążących, środków wodoodpornych, dodatki chemiczne,
w szczególności antyoksydanty, dezaktywatory metalu, dodatki
przetwórcze, w szczególności do tworzyw sztucznych, związków
chemicznych, spoiw i/lub materiałów uszczelniających, kabli, włókna szklanego, tkanin z włókna szklanego, kosmetyków, preparatów farmaceutycznych, farb, pokostów, lakierów, inhibitorów rdzy,
preparatów do zabezpieczania drewna, środków wodoodpornych,
środków antykorozyjnych, barwników, bejc, powłok oraz do obróbki metalu, promotory adhezji, w szczególności pomiędzy organicznymi substancjami wiążącymi i podłożami nieorganicznymi, środki
współsieciujące, substancje pochłaniające wodę do spoiw i środków
uszczelniających, chemikalia do produkcji środków wiążących, środki
wiążące i systemy środków wiążących w postaci chemikaliów stoso-
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wanych w przemyśle, w szczególności środki wiążące i systemy środków wiążących oparte na rozpuszczalnikach lub na wodzie bazujące
na funkcyjnych silanach i/lub siloxanach i/lub ortokrzemianie (tetra)etylu (TEOS), 2 farby, pokosty, lakiery, inhibitory rdzy, preparaty
do zabezpieczania drewna, środki wodoodoporne, środki zabezpieczające przed korozją, koloranty, bejce oraz barwniki.
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(111) 324901
(220) 2019 04 09
(210) 498465
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tropical AQUA CARE
(540)

(111) 324897
(220) 2019 04 01
(210) 498022
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KADRY PRZYSZŁOŚCI
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.05.03
(510), (511) 35 usługi organizowania targów i wystaw handlowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych.
(111) 324898
(220) 2019 04 01
(210) 498024
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) JAKUBOWSKI KRZYSZTOF ARTUR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sztuka gadania
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach.
(111) 324899
(220) 2019 04 01
(210) 498025
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 27
(732) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChM SPINE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i chirurgiczne.
(111) 324900
(220) 2019 04 01
(210) 498029
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 27
(732) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHARSPINE system 2 MIS Minimally Invasive Surgery
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 25.03.01, 26.04.17
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i chirurgiczne.

(591) żółty, czerwony, niebieski, jasnoniebieski, czarny, biały
(531) 01.15.15, 03.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 chemiczne preparaty i substancje biobójcze, dezynfekujące, neutralizujące, bakteriobójcze i grzybobójcze do stosowania
w akwarystyce i terrarystyce, nawozy naturalne i sztuczne, odżywki
dla roślin żyjących w akwariach i terrariach, preparaty do nawozów
sztucznych i naturalnych zawierające fosfor, potas, kobalt, azot, żelazo, wapień lub wapno, preparaty z mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi dla roślin w akwariach, oczkach wodnych, terrariach
i do hodowli roślin tropikalnych, preparaty do regulacji wzrostu roślin w akwariach, oczkach wodnych, terrariach i do hodowli roślin
tropikalnych, preparaty biologiczne do stosowania w akwariach i terrariach, preparaty bakteryjne i bakteriologiczne (nie do celów medycznych lub weterynaryjnych) do hodowli zwierząt i roślin w akwariach, oczkach wodnych i terrariach, preparaty zawierające kultury
mikroorganizmów do stosowania w akwariach, oczkach wodnych
i terrariach do kondycjonowania lub oczyszczania wody, preparaty
i produkty chemiczne do regulacji pH wody w akwariach, preparaty i produkty chemiczne do uzdatniania i kondycjonowania wody
w akwariach, preparaty i produkty chemiczne do zmiękczania wody
w akwariach, sole do celów akwarystycznych, mineralne materiały
filtracyjne, ceramiczne materiały filtracyjne, roślinne materiały filtracyjne, materiały filtracyjne z węgla drzewnego, materiały filtracyjne
z węgla drzewnego z zeolitem, preparaty przeciw osadzaniu się kamienia, powyżej wymienione towary do stosowania w akwarystyce
i terrarystyce.
(111) 324902
(220) 2019 04 09
(210) 498467
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) PRIMAG
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów leczniczych, dietetyczna żywność do użytku weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, suplementy diety, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności,
dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów medycznych, dodatki do żywności do celów niemedycznych, medyczne
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki odżywcze,
dodatki witaminowe i mineralne, suplementy ziołowe, suplementy
żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe, lekarstwa, preparaty medyczne, plastry, materiały opatrunkowe, preparaty i artykuły
dentystyczne, lecznicze środki do czyszczenia zębów, środki odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące
i oczyszczające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników.
(111) 324903
(220) 2019 04 09
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) COLLECTIVE 78 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) collective 78 projekt + realizacja

(210) 498504
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(540)

(591) szary, biały, czarny, żółty, czerwony, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, usługi w zakresie remontów budynków, remont nieruchomości, remontowanie
budynków, nadzór nad remontami budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, konsultacje budowlane, malowanie,
tapetowanie, tynkowanie. usługi hydrauliczne, usługi inżynieryjne,
usługi elektryków, usługi stolarskie, usługi dekarskie usługi budowlane, budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, budowa obiektów
przemysłowych, budowa obiektów usługowo-handlowych, usługi
budowlane dotyczące infrastruktury drogowej, usługi budowlane
dotyczące infrastruktury technicznej, prace konserwacyjne, prace
wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji
oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
uszczelnianie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią,
instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych,
wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawa wind, 42
usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi projektowe i doradcze dotyczące architektury, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz i dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe, usługi projektowania wnętrz budynków, biur, powierzchni
użytkowych, mebli, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
usługi projektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury technicznej, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania
wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie
budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne.
(111) 324904
(220) 2019 04 10
(210) 498524
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) CYRANEK JACEK WELL-ROUNDED DESIGN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRD DESIGN IS IN OUR DNA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynkowe, marketing, 42
usługi graficzne, opakowania-projektowanie, prace badawcze nad
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie opakowań,
stylizacja-wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe, 45
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
autorskimi.
(111) 324905
(220) 2019 04 10
(210) 498529
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 03
(732) TRZCIŃSKI WOJCIECH WYTWÓRNIA ŚWIEC JOANNA, Mława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WT JOANNA
(540)

(531) 27.05.01, 01.15.05
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(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece perfumowane, świece stołowe, świece okolicznościowe, świece bożonarodzeniowe, długie cienkie świece.

(111) 324906
(220) 2019 04 10
(210) 498532
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 03
(732) TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KH
(540)

(531) 25.01.25, 26.01.04, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 8 elektryczne urządzenia do układania włosów, maszynki
do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne],
nożyczki, nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], przybory do układania włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, przyrządy
do strzyżenia [ręczne], żelazka, czerpaki [narzędzia ręczne], dopasowane pudełka na sztućce, jaja (krajarki do-) [nieelektryczne], komplety sztućców wykonane z metali szlachetnych, komplety sztućców
w pudełku, jednorazowe łyżki, jednorazowe noże, jednorazowe widelce, konserwy (noże do otwierania-) nieelektryczne, łyżki [chochle
do win], łyżeczki do kawy, łyżeczki do herbaty, krajarki obsługiwane
ręcznie, łyżki do zupy, łyżki stołowe ze stali nierdzewnej, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, łyżki z tworzyw ulegających
biodegradacji, noże kuchenne, noże kucharskie, noże stołowe, noże
stołowe ze stali nierdzewnej, nożyce do drobiu, nożyczki do użytku
kuchennego, obieraczki do owoców, nieelektryczne, obieraczki
do warzyw, nieelektryczne, otwieracze do puszek [nieelektryczne],
przecinaki do folii, ręczne szatkownice kuchenne, przyrządy do usuwania rybich łusek, przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], sztućce, szpachle [narzędzia ręczne], tasaki [noże], tłuczki [narzędzia ręczne], ubijaki [narzędzia], urządzenia do krojenia jajek, widelce,
widelce sałatkowe, widelce stołowe ze stali nierdzewnej, widelce
(sztućce), wydrążacze do owoców, elektryczne żelazka parowe, elektryczne trymery do włosów, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, polerki
do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia
włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, 21 ceramiczne ozdoby, bibeloty z porcelany, naczynia stołowe wykonane
z porcelany, naczynia obiadowe z porcelany, ozdoby z porcelany, doniczki na kwiaty, doniczki okienne, konewki, osłony na doniczki
nie z papieru, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], rękawice ogrodnicze, spryskiwacze, stojaki do roślin, wazony,
kosze na papier, kosze na śmieci, niemetalowe kosze do segregacji
śmieci do celów domowych, kominki zapachowe, aeratory do wina,
buteleczki, butelki na napoje dla podróżnych, chochle do serwowania wina, dzbanki, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, etykietki
do dekanterów, karafki [na alkohol], kieliszki, korkociągi, kamienne
kostki do whisky, kufle, literatki, kubki termiczne, kubki podróżne,
kubki z podwójną ścianką, kubki z uchem, nie z metali szlachetnych,
kufle na piwo, mieszadełka, manierki, naczynia do mieszania koktajli
[shakery], naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), piersiówki, otwieracze do wina, otwieracze do butelek, słomki do picia, syfony na wodę
gazowaną, szczypce do lodu, stojaki, stojaki na butelki z winem,
szklanki do whisky, szklanki do piwa, uchwyty do pojemników na napoje, przenośne, wiaderka do kostek lodu, wiaderka do chłodzenia
wina, wylewki do wina, skarbonki, skarbonki-świnki, balony szklane
[pojemniki], brytfanny, butelki, butelki chłodnicze, cedzaki do użytku domowego, chochle do podawania, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dziadki
do orzechów, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, fiolki szklane
[pojemniki], foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast, formy
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do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], frytownice
nieelektryczne, garnki, garnki kuchenne, gąsiory, kieliszki do jajek,
klipsy do obrusów, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, kubki szklane, łapki do garnków, lejki,
łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do lodów, łyżki do mieszania, maselniczki, maty
do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych
napojów, metalowe pudełka obiadowe, miksery, nieelektryczne,
do celów domowych [blendery], miski ze szkła, misy ceramiczne, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego],
młynki do pieprzu, ręczne, młynki do soli i pieprzu, młynki do kawy,
moździerze do użytku kuchennego, naczynia do gotowania, nieelektryczne zaparzacze do herbaty, oddzielacze do jajek, nieelektryczne,
do użytku domowego, obrączki na serwetki, nie z metali szlachetnych, ozdobne stojaki z metali szlachetnych stawiane na środku stołu, papierowe foremki do pieczenia, parowary nieelektryczne, patelnie, patery, patelnie typu wok, pędzle kuchenne, pieprzniczki, pipety
kuchenne, plastikowe pudełka obiadowe, podgrzewacze do butelek
dla niemowląt, nieelektryczne, pojemniczki na przyprawy z metali
szlachetnych, pojemniki do chleba, pojemniki do użytku domowego
lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki termoizolacyjne, pokrywki
do garnków, praski do ziemniaków, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], półmiski
[tace], pokrywy na ciasto, pokrywki do patelni, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne,
przybory kuchenne nieelektryczne, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy do krojenia ciasta, pudełka na herbatę, pudełka obiadowe, pucharki, pudełka szklane, ręczne młynki do kawy,
puszki na herbatę, pudełka śniadaniowe, rękawice do grilla, rękawice
kuchenne, rękawice do piekarnika, rondle, rondle ceramiczne, ruszty
[kuchenne], salaterki, serwetniki, serwisy do herbaty, serwisy
do kawy [zastawa stołowa], serwisy [zastawy stołowe], siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek, silikonowe pokrywki do żywności
wielokrotnego użytku, sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty,
słoiki na ciastka, skarbonki [świnki], słoiki, skrobaki (akcesoria kuchenne), solniczki, sosjerki, stojaki do talerzy, stojaki do przypraw,
stojaki na butelki, sprzęt do zwijania sushi, stolnice, suszarki-ociekacze do naczyń, suszarki do naczyń [stojaki], świeczniki, szczypce
do cukru, szczypce do grilla, szczypce do makaronu spaghetti,
szczypce do mięsa, szklane korki do butelek, szklane zatyczki, szpikulce kuchenne, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, szybkowary nieelektryczne, tace do ciast, tace do użytku domowego, tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domowego, talerze,
talerze deserowe, talerze jednorazowego użytku, tarki do celów kuchennych, tarki kuchenne, termoizolacyjne pojemniki na żywność,
termosy, tłuczki do użytku kuchennego, torby izotermiczne, torebki
do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki nieelektryczne, tyłki
i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, urządzenia do wytwarzania makaronów,
ręczne, tortownice do ciast, tłuczki kuchenne, wałki do ciasta domowe, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych,
wazy do zup, wiadra łazienkowe, wazony podłogowe, widelce
do grilla, wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, wyroby
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, zastawa
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, zestawy
na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy na cukier i śmietankę, zestawy
do oliwy i octu, dozowniki do mydła w płynie, dozowniki mydła, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki papieru toaletowego,
miseczki, misy, mydelniczki, nocniki, papier toaletowy (uchwyty na-),
półki na żel pod prysznic, półki z tworzywa sztucznego do wanien,
przepychacze do toalet, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe,
szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji skóry, uchwyty do rolek papieru toaletowego, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty
na gąbki, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], zakraplacze do celów domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, suszarki
na pranie, patelnie do jaj, 35 usługi detaliczne związane z nożami
kuchennymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla
zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego związane z urzą-
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dzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzętem ogrodniczym, usług handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z grzejnikami, wypożyczanie stoisk handlowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie aukcji internetowych,
administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, negocjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, organizowanie
i prowadzenie spotkań biznesowych, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, pośrednictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, przetwarzanie danych
do celów administracyjnych, przygotowanie i zawieranie transakcji
handlowych na rzecz osób trzecich, przygotowanie prezentacji
do celów handlowych, przygotowywanie dokumentów związanych
z działalnością gospodarczą, usługi biurowe, elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie danych, gromadzenie danych [dla osób
trzecich], gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, automatyczne przetwarzanie
danych, komputerowe przetwarzanie danych, komputerowe zarządzanie bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci
komputerowej lub Internecie, przetwarzanie danych, przetwarzanie
danych dla firm, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych
do celów działalności gospodarczej, przetwarzanie wyników badań
dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowana weryfikacja danych, skomputeryzowane przetwarzanie danych, skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi przetwarzania danych online, usługi przetwarzania
danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, casting [rekrutacja]
wykonawców, biura pośrednictwa pracy, dostarczanie informacji
na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], reklama rekrutacji personelu, rekrutacja [casting] aktorów, zarządzanie zasobami
ludzkimi, adresowanie kopert, fakturowanie, badania rynkowe, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania
danych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów
społecznościowych, udostępnianie katalogów [spisów] informacji
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handlowych online w Internecie, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.

(111) 324907
(220) 2019 04 10
(210) 498543
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TADAR Codzienne sukcesy
(540)

(591) pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 7 odkurzacze elektryczne, sokowirówki elektryczne, miksery elektryczne, miksery domowe (elektryczne), młynki domowe
elektryczne, elektryczne narzędzia kuchenne, elektryczne młynki
do kawy, miksery elektryczne do celów domowych, maszyny i roboty kuchenne elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, elektryczne maszyny do ostrzenia sztućców, urządzenia do wyciskania owoców [elektryczne], blendery elektryczne do celów
domowych, krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, osuszacze
do sałaty [kuchenne urządzenia elektryczne], elektryczne wyciskacze do owoców do użytku domowego, maszyny do ubijania żywności [elektryczne, do gospodarstwa domowego], elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne
zgrzewarki próżniowe do żywności do celów gospodarstwa domowego, maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku
domowego, 8 elektryczne urządzenia do układania włosów, maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne],
nożyczki, nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], przybory do układania włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, przyrządy
do strzyżenia [ręczne], żelazka, czerpaki [narzędzia ręczne], dopasowane pudełka na sztućce, jaja (krajarki do-) [nieelektryczne], komplety sztućców wykonane z metali szlachetnych, komplety sztućców
w pudełku, jednorazowe łyżki, jednorazowe noże, jednorazowe widelce, konserwy (noże do otwierania-) nieelektryczne, łyżki [chochle
do win], łyżeczki do kawy, łyżeczki do herbaty, krajarki obsługiwane
ręcznie, łyżki do zupy, łyżki stołowe ze stali nierdzewnej, łyżki, widelce 1 noże stołowe z tworzyw sztucznych, łyżki z tworzyw ulegających biodegradacji, noże kuchenne, noże kucharskie, noże stołowe,
noże stołowe ze stali nierdzewnej, nożyce do drobiu, nożyczki
do użytku kuchennego, obieraczki do owoców, nieelektryczne, obieraczkl do warzyw, nieelektryczne, otwieracze do puszek [nieelektryczne], przecinaki do folii, ręczne szatkownice kuchenne, przyrządy
do usuwania rybich łusek, przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia
ręczne], sztućce, szpachle [narzędzia ręczne], tasaki [noże], tłuczki
[narzędzia ręczne], ubijaki [narzędzia], urządzenia do krojenia jajek,
widelce, widelce sałatkowe, widelce stołowe ze stali nierdzewnej, widelce (sztućce), wydrążacze do owoców, żelazka elektryczne, elektryczne żelazka parowe, elektryczne trymery do włosów, elektryczne
maszynki do strzyżenia włosów, przybory do depilacji, elektryczne
lub nieelektryczne, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, 10 przyrządy do masażu, urządzenia do masażu, urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, elektryczne
masażery kosmetyczne, elektryczne masażery kosmetyczne do użytku domowego, elektryczne rozpylacze do podawania inhalacji parowych, elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego, 11 blachy do pieczenia [kuchenny sprzęt elektryczny], chłodziarki do wina,
czajniki, czajniki elektryczne, domowe patelnie [elektryczne], domowe ekspresy do kawy [elektryczne], elektryczne garnki do podawania potraw, elektryczne opiekacze, elektryczne parowniki do ryżu,
elektryczne patelnie do smażenia, elektryczne patelnie do duszenia,
elektryczne podgrzewacze do napojów, elektryczne tostery, elektryczne urządzenia do gotowania jajek, elektryczne urządzenia
do pieczenia chleba, elektryczne urządzenia do gotowania ryżu,
elektryczne urządzenia do gotowania, elektryczne urządzenia
do schładzania wina, fontanny czekoladowe, elektryczne, gofrownice, frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grill, frytkowni-
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ce elektryczne, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu,
grzejniki elektryczne, kawiarki elektryczne do celów domowych, kuchenny sprzęt elektryczny, maszyny do palenia kawy, lodówki na napoje do samochodów, maszyny do smażenia żywności, maszyny
do wytwarzania lodów, opiekacze do mięs, parowary elektryczne,
patelnie elektryczne, piece dopieczenia, podgrzewacze dojedzenia,
podgrzewacze do kubków zasilane przez USB, przybory kuchenne
elektryczne, rożna, szybkowary elektryczne, tostery, urządzenia
do chłodzenia napojów, urządzenia do gotowania, urządzenia
do grillowania, urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia
do podgrzewania napojów, urządzenia do smażenia naleśników,
wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, grzejniki wentylatorowe,
przenośne wentylatory elektryczne, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne tostery, czajniki elektryczne, gofrownice elektryczne, frytkownice elektryczne, elektryczne klimatyzatory, chłodziarki, elektryczne, szybkowary elektryczne, grille elektryczne,
kaloryfery elektryczne, koce elektryczne, parowary elektryczne, kawiarki elektryczne, odwilżacze elektryczne, lodówki turystyczne
(elektryczne), elektryczne pojemniki chłodzące, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, suszarki do prania, elektryczne,
lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, wentylatory elektryczne
do użytku osobistego urządzenia elektryczne do robienia jogurtu,
elektryczne urządzenia do pieczenia chleba, garnki elektryczne
[do użytku domowego], przenośne elektryczne suszarki wykorzystujące ciepłe powietrze, elektryczne podgrzewacze do butelek dokarmienia, elektryczne urządzenia do gotowania na parze, elektryczne
suszarki do żywności do użytku domowego, elektryczne filtry
do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, 20 maty
wyjmowane do zlewów, niemetalowe haczyki łazienkowe, niemetalowe korki do wanien, podkładki z tworzyw sztucznych, przyssawki
z tworzyw sztucznych, tace niemetalowe, wieszaki na rośliny, niemetalowe, wieszaki na torby, niemetalowe, zatyczki do zlewów,
nie z metalu, zatyczki do prysznicowych otworów odpływowych,
nie z metalu, dekoracje wiszące [ozdoby], akcesoria do przechowywania ubrań, barki ruchome, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drewniane półki i stojaki [meble], karimaty, poduszki, poduszki
bambusowe, poduszki dekoracyjne, pościel, oprócz bielizny pościelowej, posłania dziecięce wykonane z materiału w postaci torby, ramki do zdjęć, lusterka kieszonkowe, lustra łazienkowe, lusterka ręczne
(lusterka toaletowe), lustra ścienne, ozdobne lustra, kółka do zasłon,
karnisze (drążki) do firan i zasłon, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon [na linki], prowadnice do zasłon, rolety do okien, rolki do zasłon,
uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, zasłony bambusowe, żaluzje wewnętrzne zasłony dekoracyjne z koralików, haczyki,
niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania, haczyki na ubrania, niemetalowe, stojaki do wieszania ubrań, wieszaki i haczyki
na ubrania, budy dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, słupki do drapania dla
kotów, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, wyroby wikliniarskie, niemetalowe beczułki, skrzynki na listy,
niemetalowe i niemurowane, korki, nakrętki niemetalowe do butelek, niemetalowe kapsle do korkowania, zamknięcia do butelek
nie ze szkła, metalu lub gumy, zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, stopnie [drabiny] niemetalowe, taborety ze schodkiem [meble], drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, kasety do ekspozycji
biżuterii, stoły do masażu, łóżka do masażu, szafki na buty, półki
na buty, transportery dla zwierząt w formie pudeł, posłania dla zwierząt domowych, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 21
ceramiczne ozdoby, bibeloty z porcelany, naczynia stołowe wykonane z porcelany, naczynia obiadowe z porcelany, ozdoby z porcelany,
doniczki na kwiaty, doniczki okienne, konewki, osłony na doniczki
nie z papieru, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], rękawice ogrodnicze, spryskiwacze, stojaki do roślin, wazony,
kosze na papier, kosze na śmieci, niemetalowe kosze do segregacji
śmieci do celów domowych, kominki zapachowe, aeratory do wina,
buteleczki, butelki na napoje dla podróżnych, chochle do serwowania wina, dzbanki, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, etykietki
do dekanterów, karafki [na alkohol], kieliszki, korkociągi, kamienne
kostki do whisky, kufle, literatki, kubki termiczne, kubki podróżne,
kubki z podwójną ścianką, kubki z uchem, nie z metali szlachetnych,
kufle na piwo, mieszadełka, manierki, naczynia do mieszania koktajli
[shakery], naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), piersiówki, otwieracze do wina, otwieracze do butelek, słomki do picia, syfony na wodę
gazowaną, szczypce do lodu, stojaki na butelki z winem, szklanki
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do whisky, szklanki do piwa, uchwyty do pojemników na napoje,
przenośne, wiaderka do kostek lodu, wiaderka do chłodzenia wina,
wylewki do wina, skarbonki, skarbonki-świnki, balony szklane [pojemniki], brytfanny, butelki, butelki chłodnicze cedzaki do użytku
domowego, chochle do podawania cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dziadki do orzechów, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, fiolki szklane
[pojemniki], foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast, formy
do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], frytkownice
nieelektryczne garnki, garnki kuchenne gąsiory, kieliszki do jajek,
klipsy do obrusów, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, kubki szklane, łapki do garnków, lejki,
łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do lodów, łyżki domieszania, maselniczki, maty
do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych
napojów, metalowe pudełka obiadowe, miksery, nieelektryczne,
do celów domowych [blendery], miski ze szkła misy ceramiczne, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki do gospodarstwa domowego],
młynki do pieprzu, ręczne, młynki do soli i pieprzu, młynki do kawy,
moździerze do użytku kuchennego, naczynia do gotowania, nieelektryczne zaparzacze do herbaty, oddzielacze do jajek, nieelektryczne,
do użytku domowego, obrączki na serwetki, nie z metali szlachetnych, ozdobne stojaki z metali szlachetnych stawiane na środku stołu, papierowe foremki do pieczenia, parowary nieelektryczne, patelnie, patery, patelnie typu wok, pędzle kuchenne, pieprzniczki, pipety
kuchenne, plastikowe pudełka obiadowe, podgrzewacze do butelek
dla niemowląt, nieelektryczne, podkładki na stół, nie z papieru ani
materiałów tekstylnych, podkładki pod garnki, płytki zapobiegające
kipieniu mleka, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin,
pojemniczki na przyprawy z metali szlachetnych, pojemniki do chleba, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki termoizolacyjne, pokrywki do garnków, praski
do ziemniaków, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prasy do tortilli,
nieelektryczne [przybory kuchenne], półmiski [tace], pokrywy na ciasto, pokrywki do patelni, przenośne chłodziarki, nieelektryczne,
przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], przybory
do użytku w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przybory kuchenne nieelektryczne, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy
do krojenia ciasta, pudełka na herbatę, pudełka obiadowe, pucharki,
pudełka szklane, ręczne młynki do kawy, puszki na herbatę, pudełka
śniadaniowe, rękawice do grilla, rękawice kuchenne, rękawice do piekarnika, rondle, rondle ceramiczne ruszty [kuchenne], salaterki, serwetniki, serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], serwisy [zastawy stołowe], siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek,
silikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, sitka
do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, skarbonki
[świnki] słoiki, skrobaki (akcesoria kuchenne), solniczki, sosjerki, stojaki do talerzy, stojaki do przypraw, stojaki na butelki, sprzęt do zwijania sushi, stolnice, suszarki-ociekacze do naczyń, suszarki do naczyń [stojaki], świeczniki, szczypce do cukru, szczypce do grilla,
szczypce do makaronu spaghetti, szczypce do mięsa, szczypce
do pieczywa, szczypce do sałaty, szczypce do serwowania, szklane
naczynia do picia, szklane korki do butelek, szklane zatyczki, szpikulce kuchenne, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
szybkowary nieelektryczne tace do ciast, tace do użytku domowego
tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze deserowe, talerze jednorazowego użytku, tarki do celów kuchennych, tarki kuchenne, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, tłuczki do użytku kuchennego, torby izotermiczne, torebki
do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki nieelektryczne, tylki
i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, urządzenia do wytwarzania makaronów,
ręczne, tortownice do ciast, tłuczki kuchenne, wałki do ciasta domowe, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych,
wazy do zup, wiadra łazienkowe, wazony podłogowe, widelce
do grilla, wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, wyroby
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, zastawa
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, zestawy
na oliwę, ocet, sól i pieprz, zestawy na cukier i śmietankę, zestawy

123

do oliwy i octu, dozowniki do mydła w płynie, dozowniki mydła, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki papieru toaletowego,
etui na grzebienie, gąbki do czyszczenia, gąbki do kąpieli, gąbki
do makijażu, gąbki do nakładania pudru na ciało, gąbki toaletowe,
grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne puderniczki [kompakty], miseczki, misy, mydelniczki, nocniki, papier
toaletowy (uchwyty na-), półki na żel pod prysznic, półki z tworzywa
sztucznego do wanien, przepychacze do toalet, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji skóry, uchwyty do rolek papieru toaletowego, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na gąbki, wieszaki na ręczniki [pręty i koła],
zakraplacze do celów domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt
domowych, butów (szczotki do-), deski do prasowania, elektryczne
urządzenia do usuwania kłaczków, kosze na pranie, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, haczyki do zapinania guzików, łyżki do butów, nieelektryczne przybory do pastowania butów, podstawki pod
żelazka do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, prawidła
do butów, suszarki do bielizny, szczotki do butów, urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, wieszaki do suszenia odzieży, suszarki na pranie, patelnie do jaj, oddzielacze do żółtek
jaj, nieelektryczne, do użytku domowego, elektroniczne dozowniki
pokarmu dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych,
elektryczne i nieelektryczne korkociągi, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, kuwety dla zwierząt domowych, miski
na karmę i wodę dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody
i płynów, uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla
zwierząt domowych, 22 tekstylia z nieprzetworzonych włókien, liny,
linki i sznury, osłony przeciwkurzowe, plandeki, markizy, namioty
i niedopasowane pokrycia, tekstylne żaluzje zewnętrzne, taśmy elastyczne do wiązania, taśmy niemetalowe do owijania i związywania,
siatki do prania, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, torby napranie, torby na kiszonkę, worki, worki tekstylne do pakowania, osłony ochronne na pojazdy [nieukształtowane], zewnętrzne osłony przed słońcem wykonane z materiałów
tekstylnych, zasłony tekstylne do ochrony przed wiatrem, tkanina
w formie osłony-zadaszenia, materiały na obicia i do wypełniania
(z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), materiały opakowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, tworzyw sztucznych,
papieru lub kartonu, 24 bielizna stołowa i pościelowa, etykiety z materiału tekstylnego, moskitiery, narzuty (pokrowce na meble), kuchenne ręczniki [tekstylne), podszewki [tkaniny], chusteczki tekstylne, metki, dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny,
pokrycia na meble z tkanin, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych,
kotary na drzwi [zasłony], draperie, zasłony, etykiety tekstylne
na kody kreskowe, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, tekstylne artykuły kąpielowe, ręczniki,
bieżniki stołowe niepapierowe, ceraty [obrusy], obrusy niepapierowe, obrusy, bieżniki stołowe, ozdobne serwetki z materiału, obrusy
z tworzyw sztucznych, podkładki na stół z materiałów tekstylnych,
podkładki pod szklanki z materiałów tekstylnych, ręczniki kuchenne,
rękawice do mycia, serwetki tekstylne, ściereczki do naczyń, serwety
na stół niepapierowe tekstylne maty na stół, tekstylne podstawki
pod naczynia, koce do zwierząt domowych, koce piknikowe, kołdry,
narzuty, pledy podróżne, pokrowce na termofory, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, prześcieradła, przykrycia na łóżka śpiwory, 35 usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do produktów do zwierząt domowych,
usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym,
usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej
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w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do chłodzenia usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grzejnikami, wypożyczanie stoisk handlowych, organizowanie
i prowadzenie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, administrowanie
dotyczące marketingu, administrowanie działalnością gospodarczą,
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, nadzór nad
działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, negocjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, organizowanie i prowadzenie
spotkań biznesowych, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, pośrednictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w działalności
handlowej dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością
gospodarczą, usługi biurowe, usługi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania wiadomości, usługi w zakresie planowania
działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, księgowość i rachunkowość, rachunkowość, księgowość i audyt, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, elektroniczne przetwarzanie danych,
gromadzenie danych, gromadzenie danych [dla osób trzecich], gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, automatyczne przetwarzanie danych komputerowe przetwarzanie danych komputerowe, zarządzanie bazami
danych komputerowe zarządzanie plikami, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej,
lub Internecie przetwarzanie danych przetwarzanie danych dla firm,
przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, przetwarzanie wyników zadań dotyczących
działalności gospodarczej, skomputeryzowana weryfikacja danych
skomputeryzowane przetwarzanie danych, skomputeryzowane
usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej,
usługi przetwarzania danych online, usługi przetwarzania danych,
zarządzanie przetwarzaniem danych, casting [rekrutacja] wykonawców, biura pośrednictwa pracy, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], reklama rekrutacji
personelu, rekrutacja [casting] aktorów, zarządzanie zasobami ludzkimi, adresowanie kopert, fakturowanie, badania rynkowe, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu,
informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania danych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów
społecznościowych, udostępnianie katalogów [spisów] informacji
handlowych online w Internecie, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, prowadzenie badań marketingowych, wywiady dotyczące badań jakościowych rynku, gromadzenie
informacji handlowych, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Internecie, opracowywanie informacji o firmie, opracowywanie informacji handlowych, opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywanie informatorów handlowych, opracowywanie
informatorów gospodarczych, 42 administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, doradztwo, konsultacje i in-
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formacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie
i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie
oprogramowania do blogów, tworzenie zapisanych elektronicznie
stron internetowych dla usług online i Internetu, utrzymywanie baz
danych, digitalizacja dokumentów, kodowanie wiadomości, analiza
i ocena dotycząca projektowania produktów.

(111) 324908
(220) 2019 04 10
(210) 498557
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) CYRANEK JACEK WELL-ROUNDED DESIGN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRD DESIGN JEST W NASZYM DNA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynkowe, marketing, 42
usługi graficzne, opakowania-projektowanie, prace badawcze nad
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie opakowań,
stylizacja-wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe, 45
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
autorskimi.
(111) 324909
(220) 2019 04 11
(210) 498597
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) CYRANEK JACEK WELL-ROUNDED DESIGN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRD CREATIVE PARTNERS IN BRANDING
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynkowe, marketing, 42
usługi graficzne, opakowania-projektowanie, prace badawcze nad
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie opakowań,
stylizacja-wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe, 45
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
autorskimi.
(111) 324910
(220) 2019 04 11
(210) 498608
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) TABOŁ MARCIN QUATTRO SERVICE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) qs www.quattro-service.pl
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów.
(111) 324911
(220) 2019 04 11
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) GOŹLIŃSKI MARCIN GOMAR, Chrościce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNIE MANUFAKTURA MLEKA

(210) 498624
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(540)

(591) biały, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 06.07.08, 07.01.09
(510), (511) 29 ser pleśniowy, ser śmietankowy, starty ser, ser miękki,
ser twarogowy, ser cheddar, ser wędzony, ser twaróg, ser owczy, sery
topione, serek mascarpone, fundue serowe, produkty serowarskie,
sery w proszku, ser z ziołami, ser z przyprawami, sery z mleka koziego, przekąski na bazie sera, ser o niskiej zawartości tłuszczu, oliwki
nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, mleko, mleko zsiadłe, mleko zagęszczone, mleko skondensowane, mleko odtłuszczone, mleko organiczne, mleko owcze, mleko kozie, mleko w proszku,
mleko kokosowe (napój), mleko o różnych smakach, mleko kokosowe
w proszku, mleko kozie w proszku, mleko w proszku o różnych smakach, 30 chrupki serowe (przekąski), krakersy o smaku sera, chrupki serowe, ciastka serowe, herbatniki do sera, krakersy nadziewane
serem, makaron z serem, napoje na bazie kawy zawierające mleko,
mleko w tabletkach w formie cukierków.
(111) 324912
(220) 2019 04 10
(210) 498629
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) ADWENT IWONA WIKTORIA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA DR ADWENT, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Adwent medycyna estetyczna
(540)
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mięso zapiekane w cieście, tarty z owocami, wyroby cukiernicze,
kanapki, naleśniki, przekąski na bazie zbóż, quiche, herbata, kawa,
35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych, public relations, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej w obszarze usług gastronomicznych, franchising
jako usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej w sieci pod określoną marką, usługi związane z zawieraniem kontraktów franchisingowych, doradztwo w zakresie franchisingu, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż on-line artykułów spożywczych, usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii
publicznej, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach
handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień branży spożywczej i gastronomicznej, 43 opracowywanie przepisów kulinarnych
dla celów gastronomicznych, informacje i porady w zakresie przygotowania posiłków, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi cateringowe, usługi herbaciarni,
kawiarnie, kafeterie [bufety], restauracje, dekorowanie ciast, żywności, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach.

(111) 324914
(220) 2019 04 11
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) EUROHANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amaresti
(540)

(210) 498594

(591) ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze na bazie zbóż, batoniki, wyroby
czekoladowe, wyroby czekoladowe z dodatkiem orzechów, rodzynek i suszonych owoców, słodkie przekąski, wyroby piekarnicze.

(591) pomarańczowy, jasnopomarańczowy, biały, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.07.14
(510), (511) 44 usługi medyczne, salony piękności.
(111) 324913
(220) 2019 03 27
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) ADAMCZYK MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AROMAT piekarnia
(540)

(210) 497766

(111) 324915
(220) 2019 04 11
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) EUROHANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart Bite
(540)

(210) 498593

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 słodycze, słodkie przekąski na bazie zbóż, wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe z dodatkami orzechów, rodzynek
i suszonych owoców, batoniki.

(531) 08.01.09, 08.01.11, 08.01.12, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 24.17.02
(510), (511) 30 chleb, bułki, bagietki, bułki słodkie, gofry, croissanty,
brioszki, magdalenki (ciastka), herbatniki petit-beurre, makaroniki,

(111) 324916
(220) 2019 04 05
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) MICHALSKA JUSTYNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) house point

(210) 498284
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(510), (511) 29 warzywa i owoce suszone, orzechy, oleje jadalne, 30
kasze, musli, batony zbożowe, płatki zbożowe, herbaty.

(540)

(591) granatowy, żółty, biały
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie nieruchomościami, agencje badające zdolność kredytową, usługi dotyczące obrotu i pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie udzielania kredytów
dotyczących kupna i wynajmu nieruchomości, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
doradztwo finansowe w zakresie wynajmu i sprzedaży oraz kupna
nieruchomości, wycena w zakresie wyceny majątku nieruchomego,
usługi pośrednictwa dotyczącego kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości oraz rozliczeń finansowych transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, doradztwo finansowe związane z obrotem
nieruchomościami, wycena nieruchomości przeznaczona do celów
fiskalnych, udzielanie kredytów na cele dzierżawy, wynajmu mieszkań, administrowania i zarządzania nieruchomościami, dzierżawa
obiektów użyteczności publicznej oraz powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych, usługi świadczone przez rzeczoznawców
majątkowych, ściąganie czynszów.
(111) 324917
(220) 2019 04 05
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) KŁOCZKO ŁUKASZ ALCANTARA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MTIQITINI
(510), (511) 33 wino.
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(210) 498288

(111) 324918
(220) 2019 04 05
(210) 498290
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) KARPIŃSKI BOGDAN, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gold Noe
(540)

(591) złoty, biały, zielony
(531) 03.07.11, 05.03.13, 05.03.20, 09.01.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekolada, kawa, herbata, 32 piwo, napoje i szampan
bezalkoholowy, 33 wino wigilijne, alkohol wysokoprocentowy, wódka, koniak, whisky.
(111) 324919
(220) 2019 04 05
(210) 498337
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) WINJ-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME BIO
(540)

(591) biały, zielony, ciemnozielony
(531) 05.01.05, 05.01.16, 26.01.01, 26.01.15, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.12, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13

(111) 324920
(220) 2019 04 08
(210) 498406
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) KARAWANI ZIAD, Raszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja ALBADIA
(510), (511) 43 usługa zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie restauracji, katering, prowadzenie okolicznościowych imprez kulinarnych, gastronomia, wykonywanie potraw i dań na zamówienie.
(111) 324921
(220) 2019 04 09
(210) 498460
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tropical PROFESSIONAL FEEDING
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 mineralne, białkowe i wieloskładnikowe suplementy diety dla zwierząt, suplementy probiotyczne i prebiotyczne dla
zwierząt, preparaty witaminowe dla zwierząt, preparaty z mikroelementami dla zwierząt, preparaty regeneracyjne dla zwierząt,
w tym preparaty zawierające witaminę A i/lub wapno i/lub żelazo i/
lub sole mineralne z azotem lub fosforem, preparaty dezynfekcyjne,
sanitarne, neutralizujące, bakteriobójcze i grzybobójcze do stosowania w akwariach, oczkach wodnych i terrariach, 31 pokarmy dla
zwierząt w postaci płatków, granulatów, ekstrudatów, tabletek, ziaren i ich mieszanek, płynów, żeli, past i premiksów, suszone i liofilizowane pokarmy naturalne dla zwierząt, pokarmy dla zwierząt zawierające środki odżywcze nie do celów leczniczych, żwirek i piasek
dla zwierząt, wszystkie wyżej wymienione towary przeznaczone dla
zwierząt żyjących w akwariach, oczkach wodnych i terrariach, w tym
dla ryb, gadów i płazów.
(111) 324922
(220) 2019 04 11
(210) 498636
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) TAMIPOL T.M.D. POLAŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Tarnowo
Podgórne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAMIpol ECO
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 21 wykałaczki drewniane, patyczki szaszłykowe, patyczki
drewniane, patyczki bambusowe do przekąsek, sztućce drewniane,
słomki do picia z papieru, talerze papierowe, kubki papierowe.
(111) 324923
(220) 2019 04 11
(210) 498642
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mix Portal
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
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nesowych, impresariat w działalności artystycznej, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy.

(111) 324924
(220) 2019 04 12
(210) 498658
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łaszczówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Archipelag Roztocze
(540)

(591) czarny, złoty, czerwony, zielony, niebieski
(531) 29.01.15, 26.03.04, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, edukacja i szkolenia związane z ochroną
natury i środowiskiem, konferencje (organizowanie i prowadzenie-),
kongresy (organizowanie i prowadzenie-), konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], nauczanie, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie imprez edukacyjnych,
organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej,
organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji
związanych z rozrywką, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów
edukacyjnych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych,
organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną,
organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych,
organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych, pokazy mody w celach rozrywkowych [organizacja-], produkcja filmów, spektakli, produkcja nagrań
dźwiękowych i muzycznych, realizacja rozrywki na żywo, szkolenia
personelu, trybuny (wynajem-), udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska,
zapewnianie pokazów edukacyjnych, 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, domy turystyczne, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, elektroniczne usługi
informacyjne związane z hotelami, informacja hotelowa, informacja
o usługach restauracyjnych, katering obejmujący żywność i napoje
dla instytucji, kawiarnia, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, lodziarnie, motele, organizacja przyjęć weselnych [miejsca],
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie
bankietów, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania
wakacyjnego, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościnne,
przygotowywanie posiłków i napojów, puby, restauracje dla turystów, restauracje z grillem, rezerwacja pokoi, rezerwacja stolików
w restauracjach, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie
napojów alkoholowych, stołówki, stołówki, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy,
świadczenie usług przez hotele i motele, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla przyczep kempingowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje,
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie
obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu
na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedze-
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nia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi barów i restauracji, usługi barów typu
fast-food na wynos, usługi degustacji win (dostarczanie napojów),
usługi kateringowe, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie dostarczania napojów,
usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem
domków letniskowych, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem pomieszczeń na wystawy, zajazdy dla turystów,
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.

(111) 324925
(220) 2019 04 12
(210) 498672
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łaszczówka (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) złoty, czerwony, zielony, niebieski
(531) 26.03.04, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.13, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
marketing towarów i usług na rzecz innych, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie targów
i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych
i promocyjnych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie
reklamy, prezentacje towarów i usług, promocja [reklama] koncertów, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przygotowywanie wystaw do celów
działalności gospodarczej, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, publikacja reklam, reklama i marketing, udostępnianie
i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, umieszczanie reklam, usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych,
usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji
wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, zarządzanie administracyjne hotelami,
zarządzanie biznesowe atrakcjami dla odwiedzających, zarządzanie
biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi, zarządzanie
biznesowe restauracjami, zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń
sportowych [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością handlową.
(111) 324926
(220) 2019 04 12
(210) 498686
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) ARBUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łaszczówka (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(531) 26.03.04, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.13
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
marketing towarów i usług na rzecz innych, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie targów
i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych
i promocyjnych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie
reklamy, prezentacje towarów i usług, promocja [reklama] koncertów, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przygotowywanie wystaw do celów
działalności gospodarczej, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, publikacja reklam, reklama i marketing, udostępnianie
i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, umieszczanie reklam, usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych,
usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji
wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, zarządzanie administracyjne hotelami,
zarządzanie biznesowe atrakcjami dla odwiedzających, zarządzanie
biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi, zarządzanie
biznesowe restauracjami, zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń
sportowych [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością handlową.
(111) 324927
(220) 2019 04 04
(151) 2019 10 10
(441) 2019 05 27
(732) TOKARSKA HANNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENTE ARCHITEKCI
(540)

(210) 498259

(591) zielony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 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
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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, 44 projektowanie ogrodów i krajobrazów, projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz osób trzecich, usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu.

(111) 324928
(220) 2019 04 04
(210) 498260
(151) 2019 10 10
(441) 2019 05 27
(732) SOKOŁOWSKA MARTYNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE, Człuchów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ulala DAY SPA
(540)

(591) różowy
(531) 27.05.01, 27.05.13, 24.17.02, 29.01.01
(510), (511) 44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała,
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry, przedłużanie rzęs, pielęgnacja brwi i rzęs, farbowanie brwi
i rzęs, masaż, masaż bańką chińską, depilacja.
(111) 324929
(220) 2019 04 04
(210) 498262
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 10
(732) KAMIŃSKI KAMIL KUNA SYSTEM KIELCE PPHU, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bobik Market świat zwierząt
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 03.01.06, 03.01.08, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 18 wędzidła dla zwierząt, obroże dla zwierząt, ubranka
dla zwierząt, smycze dla zwierząt domowych, 21 grzebienie dla zwierząt, kuwety dla zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych,
szczotki dla zwierząt domowych, koryta do picia dla zwierząt, podajniki karmy dla małych zwierząt, miski do picia dla zwierząt domo-
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wych, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla
zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt, 31 napoje dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych.

(111) 324930
(220) 2019 04 04
(210) 498264
(151) 2019 10 10
(441) 2019 05 27
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO star cleaning products
(540)

(591) zielony, fioletowy, biały
(531) 01.01.02, 01.01.10, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do mycia naczyń ręcznego i w zmywarkach, proszek do zmywarek, tabletki do zmywarek, kapsułki do zmywarek,
płyn nabłyszczający do zmywarek, płynne detergenty do zmywarek,
detergenty do zmywarek do naczyń, środki do płukania do zmywarek, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu, detergenty do zmywania naczyń
w zmywarkach, środki czyszczące, w tym preparaty chemiczne,
do celów gospodarstwa domowego, środki do czyszczenia i mycia
różnych powierzchni, w tym podłóg, kafelków podłogowych i ściennych, paneli podłogowych, blatów kuchennych, preparaty do czyszczenia glazury, płyny do mycia szyb, środki do czyszczenia armatury
łazienkowej i kabin prysznicowych, mleczka czyszczące, preparaty
do prania, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], środki do namaczania prania, środki wygładzające
i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, preparaty
do wywabiania plam, środki, w tym żele do czyszczenia toalet, zapachowe środki odświeżające powietrze, preparaty do usuwania rdzy,
5 środki przeciw roztoczom, preparaty przeciw molom, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, odświeżacze do ubrań i tkanin,
preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty do odświeżania powietrza, środki do oczyszczania powietrza.
(111) 324931
(220) 2019 03 19
(210) 497349
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kokanin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EST 1984 ZŁOTY ŁAN
(540)

(591) biały, czarny, niebieski, złoty
(531) 05.11.15, 11.03.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezaIkoholowe.
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(111) 324932
(220) 2019 03 20
(210) 497422
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) KOŁECKI ARTUR VAKIDA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOVEL
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów kosmetycznych i higienicznych, produktów perfumeryjnych, perfum i wody zapachowej, czasopism, informatorów i książek,
przyborów toaletowych, w szczególności szamponów do włosów
i brody, mydeł i preparatów do mycia, olejów do celów kosmetycznych, pomad do włosów i brody, preparatów do pielęgnacji ciała, włosów i brody, żeli kosmetycznych, mleczka kosmetycznego, balsamów
do ciała i twarzy, kremów kosmetycznych, maseczek kosmetycznych,
preparatów do pielęgnacji włosów i brody, odżywki do włosów i brody oraz grzebieni i szczotek do włosów i brody, prowadzenie sprzedaży przez stronę internetową i/lub katalog sprzedaży wykorzystując
zamówienia korespondencyjne lub telefoniczne oraz przez Internet
w zakresie artykułów kosmetycznych i higienicznych, produktów
perfumeryjnych, perfum i wody zapachowej, czasopism, informatorów i książek, przyborów toaletowych, w szczególności szamponów
do włosów i brody, mydeł i preparatów do mycia, olejów do celów
kosmetycznych, pomad do włosów i brody, preparatów do pielęgnacji ciała, włosów i brody, żeli kosmetycznych, mleczka kosmetycznego, balsamów do ciała i twarzy, kremów kosmetycznych, maseczek
kosmetycznych, preparatów do pielęgnacji włosów i brody, odżywki
do włosów i brody oraz grzebieni i szczotek do włosów i brody, organizowanie i prowadzenie sieci punktów usługowych i sprzedaży w zakresie artykułów kosmetycznych i higienicznych, produktów perfumeryjnych, perfum i wody zapachowej, czasopism, informatorów i książek,
przyborów toaletowych, w szczególności szamponów do włosów
i brody, mydeł i preparatów do mycia, olejów do celów kosmetycznych, pomad do włosów i brody, preparatów do pielęgnacji ciała, włosów i brody, żeli kosmetycznych, mleczka kosmetycznego, balsamów
do ciała i twarzy, kremów kosmetycznych, maseczek kosmetycznych,
preparatów do pielęgnacji włosów i brody, odżywki do włosów i brody
oraz grzebieni i szczotek do włosów i brody, 44 salony barberskie, salony fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych włosów i skóry głowy oraz twarzy, usługi
kosmetyki leczniczej włosów i brody, usługi kosmetyki leczniczej skóry
głowy i brody oraz skóry twarzy, usługi pielęgnacji dłoni i stóp, pedicure i manicure, epilacja, depilacja, udzielanie porad z zakresu kosmetyki
włosów i brody, usługi doradcze w zakresie sprzętu kosmetycznego
do kosmetyki brody i włosów.
(111) 324933
(220) 2019 03 20
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) KOŁECKI ARTUR VAKIDA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOVEL BARBER SHOP
(540)

(210) 497439

(531) 10.05.04, 10.05.05, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów kosmetycznych i higienicznych, produktów perfumeryjnych, perfum i wody zapachowej, czasopism, informatorów i książek,
przyborów toaletowych, w szczególności szamponów do włosów
i brody, mydeł i preparatów do mycia, olejów do celów kosmetycznych, pomad do włosów i brody, preparatów do pielęgnacji ciała, włosów i brody, żeli kosmetycznych, mleczka kosmetycznego, balsamów
do ciała i twarzy, kremów kosmetycznych, maseczek kosmetycznych,
preparatów do pielęgnacji włosów i brody, odżywki do włosów i brody oraz grzebieni i szczotek do włosów i brody, prowadzenie sprzedaży przez stronę internetową i/lub katalog sprzedaży wykorzystując
zamówienia korespondencyjne lub telefoniczne oraz przez Internet
w zakresie artykułów kosmetycznych i higienicznych, produktów
perfumeryjnych, perfum i wody zapachowej, czasopism, informatorów i książek, przyborów toaletowych, w szczególności szamponów
do włosów i brody, mydeł i preparatów do mycia, olejów do celów
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kosmetycznych, pomad do włosów i brody, preparatów do pielęgnacji ciała, włosów i brody, żeli kosmetycznych, mleczka kosmetycznego, balsamów do ciała i twarzy, kremów kosmetycznych, maseczek
kosmetycznych, preparatów do pielęgnacji włosów i brody, odżywki
do włosów i brody oraz grzebieni i szczotek do włosów i brody, organizowanie i prowadzenie sieci punktów usługowych i sprzedaży w zakresie artykułów kosmetycznych i higienicznych, produktów perfumeryjnych, perfum i wody zapachowej, czasopism, informatorów i książek,
przyborów toaletowych, w szczególności szamponów do włosów
i brody, mydeł i preparatów do mycia, olejów do celów kosmetycznych, pomad do włosów i brody, preparatów do pielęgnacji ciała, włosów i brody, żeli kosmetycznych, mleczka kosmetycznego, balsamów
do ciała i twarzy, kremów kosmetycznych, maseczek kosmetycznych,
preparatów do pielęgnacji włosów i brody, odżywki do włosów i brody
oraz grzebieni i szczotek do włosów i brody, 44 salony barberskie, salony fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych włosów i skóry głowy oraz twarzy, usługi
kosmetyki leczniczej włosów i brody, usługi kosmetyki leczniczej skóry
głowy i brody oraz skóry twarzy, usługi pielęgnacji dłoni i stóp, pedicure i manicure, epilacja, depilacja, udzielanie porad z zakresu kosmetyki
włosów i brody, usługi doradcze w zakresie sprzętu kosmetycznego
do kosmetyki brody i włosów.

(111) 324934
(220) 2019 03 21
(210) 497479
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) TADEUSZ OGRODNIK TROPICAL, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TropiCat podążając za potrzebami kota
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 03.01.06, 03.01.24, 03.01.26
(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) 324935
(220) 2019 03 22
(210) 497547
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka michałki jedyne
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane, wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(111) 324936
(220) 2019 03 22
(210) 497574
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 27
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka michałki oryginalne
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane, wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(111) 324937
(220) 2019 03 22
(210) 497578
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 17
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)

Nr 2/2020

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poradnik DOMOWY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 publikacje tekstowe i obrazowe utrwalone na nośnikach
danych, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, drukowane
publikacje w formie umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje
drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych, aplikacje
mobilne, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, 16 czasopisma drukowane, gazety, magazyny, dzienniki,
periodyki, poradniki, książki, publikacje drukowane, afisze, albumy,
atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, ulotki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plany, naklejki, nalepki, znaczki,
plakietki papierowe, obwoluty, plakaty, prospekty, materiały drukowane, rysunki, skorowidze, koperty, bilety i kupony papierowe, torby
papierowe, torby na prezenty, torby na zakupy, biurowe i upominkowe
artykuły papiernicze, artykuły piśmienne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, długopisy i pióra, ołówki, podstawki, pojemniki,
stojaki oraz kubki na długopisy, pióra i ołówki, materiały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 35 usługi reklamowe,
usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników
reklamowych, organizowanie i udostępnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach, magazynach, w Internecie, publikowanie
tekstów i materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi tworzenia i zarządzania
bazami danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania, kompilacji, systematyzacji i aktualizacji informacji w komputerowych bazach danych, usługi
dostarczania informacji handlowych, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich,
usługi porównywania cen, usługi badania rynku i opinii społecznej,
usługi sprzedaży czasopism, gazet, magazynów, dzienników, periodyków, poradników, książek, publikacji i materiałów drukowanych,
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach danych, publikacji w formie elektronicznej do pobrania, usługi przeglądu
prasy, usługi edycji tekstów, prenumerata gazet, czasopism i książek
dla osób trzecich, administrowanie prenumeratą gazet dla osób trzecich, organizowanie imprez, targów, wystaw i konkursów w celach
reklamowych i handlowych, 38 usługi udostępniania internetowego
serwisu informacyjnego, usługi udostępniania portali internetowych,
usługi udostępniania portali internetowych o tematyce zdrowotnej,
medycznej, farmakologicznej, usługi udostępniania portali internetowych związanych z kosmetologią, kosmetyką, urodą, higieną żywienia, odżywianiem, dietetyką, zdrowiem, prowadzeniem domu,
przepisami kulinarnymi, sportem i rekreacją, kulturą, sztuką, rozrywką,
usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego, usługi udostępniania komputerowych baz danych, usługi przydzielania dostępu
do baz danych, usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, usługi agencji informacyjnych
i prasowych, usługi elektronicznej transmisji danych i dokumentów,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
usługi poczty elektronicznej, transmisja programów telewizyjnych
i radiowych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji, zasobów
muzycznych, filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów i obrazów za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, 39
doręczanie gazet, czasopism i książek osobom trzecim, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi wydawnicze, w tym elektroniczne
usługi wydawnicze, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawania czasopism, gazet, magazynów, dzienników, periodyków, książek, usługi
publikacji, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie czasopism, gazet, magazynów, periodyków,
książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, również w Internecie
i elektronicznie, usługi publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych,
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konsultacje edytorskie, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), wypożyczanie publikacji drukowanych, usługi bibliotek
elektronicznych udostępniających czasopisma, gazety, magazyny,
periodyki, książki, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów,
zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie ceremonii przyznawania i wręczania nagród, usługi
w zakresie fotografowania, usługi fotoreportaży, usługi reporterskie,
fotografika artystyczna, usługi filmowania, przygotowywanie prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcje programów radiowych,
realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie i montaż programów
radiowych i telewizyjnych, usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, usługi parków i klubów rozrywki,
wypoczynku i rekreacji, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjnie
w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 usługi przygotowywania
serwisów internetowych, administrowanie stronami internetowymi,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, portali internetowych
dla osób trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi on-line, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz
stron internetowych w celu pozyskiwania informacji, w tym prawnych,
o tematyce zdrowotnej, medycznej, farmakologicznej, związanych
z kosmetologią. kosmetyką, urodą, higieną żywienia, odżywianiem,
dietetyką, przepisami kulinarnymi, sportem i rekreacją, kulturą, sztuką, rozrywką, związanych z prowadzeniem domu i ogrodnictwem,
udostępnianie miejsc na serwerach, usługi kawiarenek internetowych,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line, hosting treści cyfrowych w Internecie, usługi konsultacyjne na temat higieny żywności,
usługi projektowania i opracowywania baz danych, usługi testowania
produktów, usługi testowania kosmetyków, 43 usługi poradnictwa
w zakresie przepisów kulinarnych, 44 usługi poradnictwa w zakresie
zdrowia, medycyny, farmakologii, kosmetologii, kosmetyki, urody, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki.

(111) 324938
(220) 2019 03 26
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) CHĘCIŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NM NEW MASUMI
(540)

(210) 497731

(591) złoty, biały, różowy, fioletowy, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, wody toaletowe
i kolońskie, olejki eteryczne, antyperspiranty, dezodoranty i środki
przeciw poceniu, preparaty do golenia, kosmetyki, kremy, mydła,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, płyny i środki do golenia, płyny
do pielęgnacji włosów, szampony, produkty toaletowe, produkty
i środki zapachowe do pomieszczeń.
(111) 324939
(220) 2019 03 27
(210) 497765
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GORZELNIA BIELICE
(540)

(591) brązowy, pomarańczowy
(531) 07.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 1 alkohol etylowy, 4 spirytus skażony do paliw (alkohol
etylowy), 32 piwo, 33 spirytus spożywczy, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka, 40 produkcja napojów alkoholowych na rzecz
osób trzecich, usługi destylacji alkoholu.

(111) 324940
(220) 2019 03 27
(210) 497773
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NESI
(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) 324941
(220) 2019 03 27
(210) 497783
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARTEMON
(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,
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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) 324942
(220) 2019 03 27
(210) 497794
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GORZELNIA BIELICE
(540)

(591) brązowy, pomarańczowy, szary, czarny
(531) 07.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 1 alkohol etylowy, 4 spirytus skażony do paliw (alkohol
etylowy), 32 piwo, 33 spirytus spożywczy, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka, 40 produkcja napojów alkoholowych na rzecz
osób trzecich, usługi destylacji alkoholu.
(111) 324943
(220) 2019 03 27
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) KREIMER VLADISLAV, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOMA
(540)

(210) 497795

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.10, 26.04.11, 26.01.03,
26.03.04, 27.05.01
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(510), (511) 15 elektroniczne instrumenty muzyczne, instrumenty
muzyczne, 35 sprzedaż: elektronicznych instrumentów muzycznych,
instrumentów muzycznych.

(111) 324944
(220) 2019 03 28
(210) 497834
(151) 2019 09 18
(441) 2019 05 20
(732) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iBOSS24
(540)

(591) szary, biały, niebieski
(531) 05.03.04, 26.04.15, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.13, 26.04.01, 26.04.02
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne, karty
z pamięcią lub mikroprocesorem, karty inteligentne, karty kredytowe i bankomatowe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, urządzenia
do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowanie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łączności światowej typu
internet, urządzenia do przetwarzania danych, serwery i urządzenia
informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalność finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej
ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe do przechowywania przetwarzania danych, komputery i systemy komputerowe,
urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy powiadamiania, 16 katalogi,
materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, kalendarze,
afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, zeszyty,
wyroby z kartonu, czyste blankiety, gazety, ulotki, pisma informacyjne, prospekty, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów
reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, gromadzenia
dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom,
powielania dokumentów, usługi call center, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne,
przetwarzanie informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, bankowość
mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach przenośnych,
takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, działalność monetarna, wycena
finansowa, pośrednictwo giełdowe, usługi w zakresie prowadzenia
rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw,
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia
obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych
operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicznego,
usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa
płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid,
w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność
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pre-paid, obsługa i emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania nieruchomościami,
operacje walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa
i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami
finansowymi, gospodarczymi, udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią
komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont,
usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu,
usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, dźwięków
lub obrazów, informacja o ww. usługach.

(111) 324945
(220) 2019 04 01
(210) 498071
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 10
(732) VERMARI EYEWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMME PARIS
(540)
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serwerów, projektowanie, i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie stron domowych i stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, programowanie oprogramowania do platform
internetowych, usługi naukowe i technologiczne, świadczenie usług
badawczych.

(111) 324947
(220) 2019 04 02
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) POLAK MIROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I C G IPECO CAPITAL GROUP
(540)

(210) 498091

(531) 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 05.13.07
(510), (511) 35 usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing [doradztwo biznesowe], 37 renowacja i naprawa
budynków, odnawianie i renowacja budynków, 42 usługi architektoniczne, 45 usługi prawne.
(111) 324948
(220) 2019 04 02
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) POLAK MIROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I C G LEGAL
(540)

(210) 498096

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary korekcyjne, okulary słoneczne, oprawy do okularów, etui do okularów, okulary ochronne do uprawiania
sportu, okulary przeciwoślepieniowe, akcesoria do okularów ujęte
w tej klasie.
(111) 324946
(220) 2019 04 01
(210) 498077
(151) 2019 10 03
(441) 2019 05 27
(732) BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BETTER SOFTWARE GROUP
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.07.15, 29.01.12, 27.05.17
(510), (511) 42 projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych
za pośrednictwem strony internetowej, tworzenie oprogramowania
komputerowego, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, administracja

(591) szary, biały
(531) 05.13.07, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 324949
(220) 2019 04 02
(210) 498117
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) PILIŃSKI MICHAŁ, Komorów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZYBEKA
(510), (511) 37 usługi oczyszczania z zanieczyszczeń kąpielisk, stawów, jezior, basenów i innych zbiorników wodnych, przystani, plaż,
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, budownictwo podwodne,
czyszczenie pojazdów, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
konserwacja basenów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, naprawa pomp, naprawy podwodne,
polerowanie pojazdów, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów,
regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, usługi doradztwa budowlanego, usługi napraw awarii pojazdów, wynajem pomp
do drenażu, wynajem sprzętu budowlanego, wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, wynajem koparek, konsultacje budowlane.
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(111) 324950
(220) 2019 04 03
(210) 498143
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 10
(732) KOZIK MARTA, GACEK MARCIN RX POLSKA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RX POLSKA
(540)

(591) granatowy, niebieski, szary, czarny
(531) 14.01.01, 14.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących
towarów: uchwyty metalowe, wsporniki metalowe do balustrad, metalowe słupki do balustrad.
(111) 324951
(220) 2019 04 04
(210) 498257
(151) 2019 10 10
(441) 2019 05 27
(732) SOKOŁOWSKA MARTYNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE, Człuchów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ulala
(510), (511) 44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała,
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry, przedłużanie rzęs, pielęgnacja brwi i rzęs, farbowanie brwi
i rzęs, masaż, masaż bańką chińską, depilacja.
(111) 324952
(220) 2019 04 04
(151) 2019 09 23
(441) 2019 05 27
(732) SZUSTAK AGNIESZKA, Kozerki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGNUS
(540)

(210) 498214

(591) zielony, niebieski, biały
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.11.02, 26.11.13, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki czyszczące, środki do polerowania, środki usuwające farbę, środki do usuwania plam, środki do czyszczenia dywanów, środki do czyszczenia toalet, środki do usuwania kamienia, środki zapachowe, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, środki nadające połysk do czyszczenia okien, środki
do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki do zmywania naczyń, środki do czyszczenia kamienia, środki do czyszczenia chromu, środki do usuwania rdzy, środki do czyszczenia tapicerki, środki
do usuwania wosku, środki chemiczne do utrzymania czystości, 37
sprzątanie fabryk, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie sklepów,
sprzątanie szpitali, sprzątanie hoteli, sprzątanie szkół, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie
terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności publicznej,
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sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie lokali
handlowych, czyszczenie budynków od wewnątrz i na zewnątrz,
czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie powierzchni handlowych i usługowych, czyszczenie powierzchni sufitów, mycie okien,
pranie dywanów, pranie wykładzin, pranie tapicerki meblowej, konserwacja podłóg, polimeryzacja podłóg, krystalizacja podłóg, renowacja budynków, renowacja szyb, renowacja wnętrze pomieszczeń
handlowych i biurowych, utrzymanie czystości terenów zielonych,
44 tworzenie i pielęgnacja terenów zielonych, koszenie i grabienie
trawy, przesadzanie roślin, podlewanie roślin.

(111) 324953
(220) 2019 04 04
(210) 498213
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) NC.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 abażury do lamp, lampy oświetleniowe, lampy elektryczne, lampy stojące.
(111) 324954
(220) 2019 04 03
(210) 498155
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 10
(732) KOZIK MARTA, GACEK MARCIN RX POLSKA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROTULA
(510), (511) 6 uchwyty metalowe.
(111) 324955
(220) 2019 04 04
(210) 498266
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #ideapay
(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 elektryczne przewodzące, przełączające,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty
debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach,
dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy
komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie
do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych
i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne
terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje
dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwesty-
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cji i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały do pakowania z papieru, torby papierowe
do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze,
materiały drukowane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo
podatkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, pomoc przy prowadzeniu
franszyzy, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyzy, usługi specjalistycznego doradztwa
handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego,
usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie
działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa
pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz
rynkowych, analizy kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji
statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi
public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi
i tradycyjnymi, informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi
finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi
bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu
środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi
elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe,
kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing
konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna
i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja
sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń
emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie
kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym,
rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu
papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji
w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych,
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usługi wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja finansowa-usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami
wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi
gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie
rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo
w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług
konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw
funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy
w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi
dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi
udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami,
usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi
brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie
kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych,
prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie
kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji
i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych
i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie
nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem,
sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie
działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi
przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej,
dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz
udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy,
telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie
łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania
informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi
przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie
dźwięku i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz
z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu
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do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez
Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie
modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, informacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury, usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje
elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych,
nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych,
organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww.
usługach, 42 usługi wykonywania badań naukowych i technicznych
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywania
badań w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych
i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów
i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego,
mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego
komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie
oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup
użytkowników, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie
i opracowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowania
dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych,
ich konserwacja i hosting, 45 licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, usługi prawne, udzielanie
porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów,
opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych,
zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządzania
własnością intelektualną.

(111) 324956
(220) 2015 06 26
(210) 444092
(151) 2020 01 13
(441) 2016 03 29
(732) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) renifer
(510), (511) 29 ryby, drób, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona
marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafior,
mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki, mrożone wiśnie,
mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dżemy, kompoty,
jaja, zupy, 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby mączne, potrawy
i żywność na bazie mąki, mrożone wyroby mączne, gotowe dania
na bazie produktów zbożowych i mąki, mrożone dania na bazie produktów zbożowych i mąki, pierożki, pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, ciasta, lody, sosy mięsne, herbata mrożona, naleśniki,
przyprawy, sosy, sajgonki, spaghetti, sushi, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich artykułów spożywczych za wyjątkiem wytworzonych
z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych pochodzących od renifera umożliwiające nabywcy wygodnie oglądać te
towary oraz kupować je w sklepie, w hurtowni z katalogu produktów,
przez telefon oraz za pośrednictwem usługi elektronicznej, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja o powyższych usługach,
udzielanie konsumentom informacji handlowych oraz porad.
(111) 324957
(220) 2016 12 20
(210) 465447
(151) 2019 08 26
(441) 2018 10 22
(732) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WUST

Nr 2/2020

(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, urządzenia audiowizualne,
aparatura i przyrządy naukowe, aparatura i przyrządy pomiarowe,
urządzenia, instalacje i systemy kontrolno-sterujące, 16 afisze, plakaty,
albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi,
koperty, karty pocztowe, katalogi, książki, materiały do nauczania, notatniki, notesy, papier listowy, papeteria, pióra, ołówki, plakaty, okładki, obwoluty, 25 bluzki bluzy, czapki, koszulki, obuwie sportowe, szaliki, togi, trykoty, 35 organizacja wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych i twórczości artystycznej
oraz zarządzanie tymi wystawami, organizacja i prowadzenie reklamy
wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń oraz
prowadzenie działalności informacyjnej, usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, 41 prowadzenie, organizacja i zarządzanie
gimnazjami, szkołami średnimi i szkołami wyższymi, usługi w zakresie
kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr naukowych,
organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych
i utworów artystycznych, usługi bibliotekarskie, informacja o edukacji,
nauczanie korespondencyjne, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych
tekstów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, wykonywania opinii i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, projektowania technicznego, pomiarów, testowania, programowania komputerów, administrowanie
stronami sieciowymi, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, architektura, badania chemiczne, badania geologiczne, prace badawczo-rozwojowe, prace naukowe, badawcze, wdrożeniowe,
projektowanie budynków, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
ekspertyzy inżynieryjne, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, planowanie urbanistyczne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.

(111) 324958
(220) 2017 02 16
(210) 467661
(151) 2019 04 24
(441) 2018 11 19
(732) DRINKTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karlino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Honney Natural Energy Drink
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje na bazie miodu,
bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje aromatyzowane owocami, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące nie do celów medycznych, napoje energetyzujące zawierające
kofeinę, esencje do produkcji napojów, napoje gazowane o smaku owocowym, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne nie do celów medycznych, napoje orzeźwiające, napoje wzbogacone dodatkiem minerałów,
napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje
wzbogacone minerałami nie do celów medycznych, napoje z dodatkiem witamin, napoje z dodatkiem witamin nie do celów medycznych,
napoje z guaraną, napoje z sokiem ananasowym, napoje z sokiem grejpfrutowym, napoje z soków owocowych jako napoje bezalkoholowe.
(111) 324959
(220) 2017 07 14
(210) 474148
(151) 2019 08 23
(441) 2017 09 18
(732) KROFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA,
Rychnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAROLLII
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 4 znicze.
(111) 324960
(220) 2017 08 02
(210) 474891
(151) 2019 08 28
(441) 2018 07 16
(732) PROTEGO SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROTEGO SECURITY
(540)

(531) 27.05.01, 24.01.03
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(510), (511) 45 ochrona osobista, ochrona obiektów i sprzętu, ochrona mienia.

(111) 324961
(220) 2017 08 02
(210) 474903
(151) 2019 08 28
(441) 2018 07 16
(732) JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kompleks TLA
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w gotowych
zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające
[kosmetyki], kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające
preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki
do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki,
maseczki do pielęgnacji skóry, maseczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp, 5 kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania na noc
[lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty lecznicze
do pielęgnacji skóry, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji,
płynów, żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry
z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry z problemami
łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, sole do kąpieli
do celów medycznych, kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony
skóry, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny
intymnej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze],
toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli, terapeutyczne
lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty do dezynfekcji rąk, komórki
rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji
skóry, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, narzędzia ręczne
do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, przyrządy
ręczne do złuszczania martwego naskórka, urządzenia do peelingu,
urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, 10 aparaty
i przyrządy do masażu do pielęgnacji urody, aparatura diagnostyczna
do celów medycznych do zastosowań w medycynie kosmetycznej,
aparatura do radioterapii do zastosowań w medycynie kosmetycznej,
aparatura i instrumenty do chirurgu miękkiej do zastosowań w medycynie kosmetycznej, aparatura terapeutyczna na powietrze gorące
do zastosowań w medycynie kosmetycznej, urządzenia kosmetyczne
służące do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty
do masażu, aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy,
sonoforezy, peelingu kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny, urządzenia wykorzystujące światło IPL, maseczki
kosmetyczne mające status wyrobu medycznego, lampy do naświetlań dla celów leczniczych do zastosowań w medycynie kosmetycznej,
meble specjalne przeznaczone do zastosowań w usługach medycyny
kosmetycznej, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych stosowane w medycynie kosmetycznej, narzędzia elektryczne do akupunktury do zastosowań w medycynie kosmetycznej, przyrządy do masażu estetycznego, produkty medyczne do wykorzystania w terapii
regeneracyjnej i odbudowującej, ujęte w klasie 10, 35 usługi reklamy
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i dostarczanie informacji dotyczących: kosmetyków, kremów leczniczych, narzędzi i urządzeń stosowanych w medycynie kosmetycznej
oraz zabiegów kosmetycznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produktów: środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty
kosmetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające
[kosmetyki], kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała,
toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne
zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny
ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające
preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki
do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy,
maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki
do ciała w kremie, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry, maseczki do pielęgnacji skóry rąk,
maseczki do pielęgnacji skóry stóp, kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania na noc
[lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty lecznicze
do pielęgnacji skóry, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji,
płynów, żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry
z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry z problemami
łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, sole do kąpieli
do celów medycznych, kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony
skóry, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny
intymnej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze],
toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, 44 zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, usługi pielęgnacji z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz,
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, usługi w zakresie porad kosmetycznych, konsultacje w zakresie ochrony zdrowia i urody,
w tym dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub
przez Internet lub poprzez inne media, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej.

(111) 324962
(220) 2017 08 28
(210) 475898
(151) 2019 08 29
(441) 2018 07 16
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FP
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne,
siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne], stabilizatory
części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów me-
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dycznych, bandaże ortopedyczne, poduszki ortopedyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego.

(111) 324963
(220) 2017 08 28
(210) 475899
(151) 2019 08 29
(441) 2018 07 16
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FlexPoint DYNAMIC SEATING POSITIONING
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 02.09.25, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne,
siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne], stabilizatory
części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów medycznych, bandaże ortopedyczne, poduszki ortopedyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego.
(111) 324964
(220) 2017 10 20
(210) 478026
(151) 2019 08 23
(441) 2018 11 05
(732) ŚMIGIELSKA AGNIESZKA JANKOWSKA MAŁGORZATA VELLA
SPÓŁKA CYWILNA, Wilczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VellaHOME
(540)

(591) biały, czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 łóżka, pościel, materace, poduszki, pościel, oprócz
bielizny pościelowej, pościel do łóżeczek dziecięcych, pościel do łóżeczek niemowlęcych, poduszki dekoracyjne, dekoracje wiszące,
łapacze snów, kosze niemetalowe, koszyki piknikowe, meble tapicerowane, meble, meble domowe, meble skórzane, komody, meble sypialne, ramy, ramy do obrazów, ramki na obrazy i fotografie,
poduszki, poduszki siedziska, poduszki jako obicia mebli, poduszki
z wypełnieniem, poduszki na siedzenia, lustra, żaluzje do wnętrz oraz
elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zamknięcia do pojemników
niemetalowe, 24 wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, wyroby
tekstylne i ich substytuty wykorzystywane w gospodarstwie domowym, obrusy z materiałów tekstylnych nietkanych, obrusy z tworzyw
sztucznych, jednorazowe obrusy tekstylne, obrusy z adamaszku, obrusy tekstylne, obrusy niepapierowe, ceraty, obrusy, podkładki stołowe niepapierowe, tekstylne podkładki pod nakrycia, podkładki pod
talerze, niepapierowe, podkładki na stół pod talerze, niepapierowe,
podkładki pod szklanki z materiałów tekstylnych, podkładki na stół
z materiałów tekstylnych, narzuty ochronne na meble ogrodowe,
ochronne pokrowce na materace i meble, dekoracyjne pokrycia
ochronne, narzuty ochronne na meble z materiałów tekstylnych,
wymienne pokrowce ochronne na siedzenia mebli, narzuty, narzuty
pikowane, narzuty trykotowe, narzuty puchowe, puchowe narzuty,
narzuty na łóżka, narzuty na futony, narzuty na łóżko, narzuty na łóżka, narzuty do łóżeczek dziecięcych, kapy na łóżka, papierowe narzuty na łóżka, narzuty pikowane na łóżka, narzuty pikowane, narzuty
na łóżka chroniące od kurzu, narzuty na łóżka z lambrekinem, narzuty frotte, bielizna stołowa i pościelowa, pościel, bielizna pościelowa,
bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, dekoracje ścienne z tkanin, ręczniki kuchenne, tekstylne ręczniki kuchenne, ściereczki do naczyń, ściereczki do wycierania naczyń
do gospodarstwa domowego, pokrowce i narzuty na meble, bielizna domowa, poszwy na poduszki, poszewki na poduszki, poszewki na poduszki, pokrowce na poduszki, ozdobne poszewki na poduszki, tekstylne artykuły kąpielowe, zasłony, tkaniny, 27 dywany,
chodniki i maty, podkładki pod dywany, podkładki pod wykładziny
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dywanowe, podkładki pod miskę dla zwierząt domowych, dywaniki
futrzane, dywaniki łazienkowe, dywaniki na podłogi, podkłady pod
dywaniki, maty łazienkowe, orientalne dywaniki nietkane, dywany,
dywany tekstylne, wykładziny podłogowe, podkłady pod dywany,
dywany wełniane ręcznie robione, dekoracje ścienne, nietekstylne,
ścienne dekoracje, nietekstylne, chodniki dywanowe, 35 promocja
sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi sklepów detalicznych
online w zakresie mebli, pościeli, materaców, poduszek, dekoracji
wiszących, koszy niemetalowych, ram, luster, żaluzji do wnętrz oraz
elementów do zasłon i zasłon do wnętrz, zamknięć do pojemników,
niemetalowych, wyrobów tekstylnych i ich substytutów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym, obrusów, podkładek stołowych niepapierowych, narzut, ochronnych pokrowców na materace
i meble, dekoracyjnych pokryć ochronnych, bielizny stołowej i pościelowej, koców, bielizny stołowej i kuchennych artykułów tekstylnych, dekoracji ściennych z tkanin, ręczników kuchennych, poszewek
na poduszki, tekstylnych artykułów kąpielowych, zasłon, tkanin, dywanów, chodników i mat.

(111) 324965
(220) 2018 06 13
(151) 2019 02 27
(441) 2018 08 13
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SinuStrongforte
(540)

(210) 487073

(591) fioletowy, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych,
uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, czopki,
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze],
preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne
niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory
do płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki
na kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku
medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe
do celów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego,
spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku
medycznego i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych,
toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], czopki, czopki przeciw
hemoroidom, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki
spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty
ziołowe do celów leczniczych.
(111) 324966
(220) 2018 08 02
(151) 2019 07 11
(441) 2018 11 19
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Symformin XR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 488917

(111) 324967
(220) 2018 09 07
(210) 490281
(151) 2019 08 06
(441) 2019 02 04
(732) KOZIOŁ IWONA P.H. INTER-HANDEL, Bełk (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) ITALFORM
(510), (511) 20 dekoracje wiszące jako ozdoby, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, garderoby, fotele, fotele
wiszące, fotele wiszące ogrodowe, karnisze do zasłon, kanapy, komody, konsole, krzesła, łóżka, meble ogrodowe, pawilony ogrodowe,
poduszki dekoracyjne, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, ramki
do obrazów, stołki, stoły, toaletki.
(111) 324968
(220) 2018 09 08
(151) 2019 04 24
(441) 2018 11 19
(732) SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP SLIDE
(540)

(210) 490343

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.09
(510), (511) 6 osprzęt metalowy do mebli, metalowe elementy konstrukcyjne mebli, stojaków, łączniki metalowe, złącza metalowe, rury
metalowe, pręty, uchwyty metalowe, kasety metalowe, szuflady metalowe, zamki, kosze metalowe, kraty, okucia meblowe metalowe.
(111) 324969
(220) 2018 11 09
(210) 490428
(151) 2019 06 05
(441) 2019 01 28
(732) SURY JOANNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIEKKO
(510), (511) 25 odzież, 28 zabawki, 42 wzornictwo przemysłowe.
(111) 324970
(220) 2018 09 26
(210) 490999
(151) 2019 08 22
(441) 2018 12 27
(732) WIŚNIEWSKA DOROTA ALICJA LUKSUS PIĘKNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LP Luksus Piękna PROFESJONALNY SALON URODY
(540)

(591) złoty, jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy
(531) 05.13.08, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła nielecznicze, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki
nielecznicze, nielecznicze emulsje do włosów, nielecznicze preparaty do higieny jamy ustnej, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody dla ludzi lub zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 324971
(220) 2018 10 04
(210) 491275
(151) 2019 08 06
(441) 2019 02 04
(732) OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Platforma GSA
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(540)

(591) pomarańczowy, szary
(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i do prac badawczych, w szczególności hel, azot i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe do benzyny, 4 gaz ziemny i skroplony
gaz ziemny, paliwa, w tym paliwa gazowe i ciekłe, ropa naftowa,
produkty ropopochodne, dodatki niechemiczne do paliw, sprężony
gaz ziemny CNG, skroplony gaz ziemny LNG, 6 rurociągi metalowe,
metalowe zbiorniki do przechowywania paliw, przewody ciśnieniowe i rozdzielniki z metalu, w tym rury doprowadzające gaz, budowlane materiały metalowe, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte
w innych klasach, rudy metali, rury i rurociągi metalowe, metalowe
zbiorniki i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego, w tym
kratownice, kołnierze i krany, 7 urządzenia do przetwarzania ropy,
maszyny do użytku w dziedzinie prac poszukiwawczych i eksploatacji źródeł energii, generatory gazu, maszyny i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania, zasysania
i transportu gazu, maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, urządzenia kontrolujące przepływ
gazu (zawory gazowe), urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania,
wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i części
do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 35 usługi
w zakresie sprzedaży gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego,
paliw gazowych i ciekłych, ropy naftowej, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych i umów dla osób trzecich w zakresie
dystrybucji i magazynowania gazu, analizy rynku, usługi aukcyjne,
usługi aukcyjne on-line, organizowanie aukcji, prowadzenie aukcji,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych,
usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, 37 usługi budowlane, naprawy systemów doprowadzających gaz, naprawy systemów rurociągów, naprawy instalacji do zaopatrzenia w energię, instalacja systemów rurociągów, instalacja
urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, instalacja
systemów rurociągów do przesyłania cieczy, budowa, instalacja,
konserwacja i naprawy infrastruktury do transportu gazu, w tym
rurociągów i terminali gazu skroplonego, usługi w zakresie napraw
i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi w zakresie montażu i naprawy
instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, usługi w zakresie
obsługi i naprawy pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu w zakresie
tankowania pojazdów, usługi w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych,
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 telekomunikacja, usługi w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, usługi telegraficzne,
usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, usługi w zakresie radiokomunikacji, 39 magazynowanie, przesyłanie i dystrybucja
gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego, paliw gazowych i ciekłych, ropy naftowej, usługi w zakresie transportu i magazynowania
towarów, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych
i gazopochodnych, usługi w zakresie transportu poprzez rurociągi,
usługi w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, usługi zaopatrzenia osób
trzecich w zakresie energii, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii,
usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej
i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów
rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług,
42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne oraz ich projektowa-
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nie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi inżynierskie, zwłaszcza w dziedzinie transportu gazu, zaopatrywania w gaz,
ciepło i energię oraz używania gazu ziemnego, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo techniczne w kwestiach transportu
i magazynowania gazów i cieczy, doradztwo energetyczne, usługi
w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 324972
(220) 2018 10 06
(210) 491346
(151) 2019 05 17
(441) 2018 12 27
(732) BUTKIEWICZ BARTŁOMIEJ BT LIME, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BT Lime ZAOPATRZENIE GASTRONOMII ZAMOWMONINA@
GMAIL.COM 500 546 047 2012
(540)
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(540) PIZZABRAKES
(510), (511) 12 hamulce do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, szczęki hamulcowe
do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, obwody hydrauliczne
do pojazdów, hamulce do rowerów.
(111) 324976
(220) 2018 10 17
(210) 491700
(151) 2019 05 15
(441) 2018 12 03
(732) FAWOR SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO-CIASTKARSKA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fawor
(540)

(591) biały, zielony
(531) 27.05.01, 26.03.04, 29.01.12
(510), (511) 30 preparaty zbożowe, chleb, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarskie, słodycze, 35 usługi sprzedaży następujących
towarów: mięso, drób, ryby, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka,
jadalne oleje i tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, suszone,
gotowane, galaretki, konfitury, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
mąka, preparaty zbożowe, makarony, przyprawy, namiastki kawy,
chleb, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarskie, słodycze, lody,
miód, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, napoje bezalkoholowe, preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe, soki owocowe, piwo.
(591) zielony, czarny, żółty, szary
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.11, 26.01.16,
26.01.17, 26.01.18, 11.03.01, 11.03.02, 11.03.04
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna ręczników, ręczników
papierowych, serwetek, chusteczek, podkładek, świec, przyborów
barmańskich, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, syropami, sosami, cukrem, pulpami owocowymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z wyposażeniem restauracji, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku ze sprzętami i artykułami
AGD, 43 usługi restauracyjne; informacja o usługach restauracyjnych;
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach; przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.
(111) 324973
(220) 2018 10 09
(210) 491426
(151) 2019 07 22
(441) 2019 02 18
(732) NIZIO AGATA, Dębno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) magis
(510), (511) 36 usługi związane z administrowaniem nieruchomościami tj. wynajmem lub dzierżawą.
(111) 324974
(220) 2018 10 16
(210) 491654
(151) 2019 07 23
(441) 2019 02 18
(732) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REVITALcomplex
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(111) 324975
(220) 2018 10 17
(210) 491696
(151) 2019 07 23
(441) 2019 02 18
(732) PRZYBYSZEWSKI MARCIN MOPSTAR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)

(111) 324977
(220) 2018 10 18
(210) 491729
(151) 2019 05 13
(441) 2018 12 03
(732) SKURCZEWSKA MAŁGORZATA PPHU BRUSPOL, Żabno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bruspol
(540)

(591) brązowy, biały, zielony
(531) 05.09.21, 27.05.01, 29.01.13, 09.01.10
(510), (511) 29 warzywa przetworzone, owoce przetworzone, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, grzyby konserwowane, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
mrożone owoce, mrożone warzywa, owoce marynowane, papryka
marynowana, cebulki marynowane, warzywa marynowane, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce w syropie, 31
truskawki świeże, świeże owoce, grzyby, grzyby świeże, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, drzewa i produkty
leśne, 32 syropy do napojów, syrop słodowy do napojów, syropy
do produkcji lemoniady, syrop z czarnej porzeczki, syropy owocowe
[napoje bezalkoholowe], syropy do wyrobu napojów, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, syrop z owoców bzu czarnego, syrop z kwiatów bzu czarnego, syrop z pędów
sosny, syrop z kwiatów mniszka lekarskiego, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna oraz internetowa syropów do napojów, przetworzonych
owoców i warzyw, mrożonych owoców i warzyw, grzybów, produktów leśnych, marynowanych owoców i warzyw, grzybów świeżych,
marynowanych, suszonych, mrożonych, skup runa leśnego.
(111) 324978
(220) 2018 10 19
(210) 491783
(151) 2019 07 31
(441) 2019 01 03
(732) SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Szpital św. Łukasza
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia medyczne, w szczególności w formie abonamentów medycznych umożliwiających korzystanie z usług danej placówki medycznej, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele opieki medycznej i poprawiania jakości usług medycznych, administrowanie
nieruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, wynajmowanie pomieszczeń biurowych do użytku medycznego, zarządzanie
nieruchomościami, 41 usługi związane z edukacją zdrowotną, usługi
edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej, kształcenie praktyczne, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem seminariów,
szkoleń, sympozjów, konferencji, zjazdów, kongresów, instruktaże,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnienie
publikacji elektronicznych on-line nie do pobierania z sieci komputerowych, edukacja w zakresie medycyny, usługi w zakresie profilaktyki
zdrowotnej i promocji zdrowia świadczone poprzez organizowanie
szkoleń, konferencji, zjazdów, usługi wydawnicze, szkolenie personelu
medycznego, edukacja, 44 usługi medyczne, kompleksowa działalność lecznicza w zakresie usług szpitalnych, klinicznych, ambulatoryjnych, lekarskich, pielęgniarskich, badań diagnostycznych, laboratoryjnych, bakteriologicznych, aromaterapia, usługi banku krwi, chirurgia
plastyczna, domy opieki, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, masaż,
opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne,
ośrodki zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, usługi sanatoryjne, stomatologia,
szpitale, usługi sztucznego zapłodnienia [inseminacja], usługi terapeutyczne, usługi klinik medycznych, usługi położnych, usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie urządzeń
sanitarnych, usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania,
przywracania, poprawy lub zachowania, zdrowia, badania, 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,
ambulatoryjna opieka medyczna, badania medyczne.
(111) 324979
(220) 2018 10 24
(151) 2019 08 29
(441) 2019 02 18
(732) URBANIAK SERGIUSZ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUTTI SANTI PIZZERIA
(540)

(210) 491982

(531) 26.11.03, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 324980
(220) 2018 10 24
(151) 2019 08 29
(441) 2019 02 18
(732) URBANIAK SERGIUSZ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGENDARY ITALIAN PIZZA
(540)

(210) 491983

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 324981
(220) 2018 10 24
(151) 2019 08 29
(441) 2019 02 18
(732) URBANIAK SERGIUSZ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGENDARY ITALIAN PIZZA by Valerio Valle
(540)
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(531) 03.07.17, 26.01.01, 26.11.02, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 324982
(220) 2018 11 20
(210) 492839
(151) 2019 08 09
(441) 2019 02 25
(732) CIESIELSKA NATALIA ADORA, Jarocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOODWILD
(510), (511) 20 meble, lustra, 21 pudełka z ceramiki, skarbonki-świnki z ceramiki, figurki wykonane z ceramiki, statuetki i płaskorzeźby
wykonane z ceramiki, podstawki i pojemniki na biżuterię, naczynia
ceramiczne, miski, półmiski, talerze, ozdoby ceramiczne, wyroby
szklane, ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 27 dywany, chodniki
(kilimy), 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: meble,
lustra (kl.20), pudełka z ceramiki, skarbonki-świnki z ceramiki, figurki
wykonane z ceramiki, statuetki i płaskorzeźby wykonane z ceramiki, podstawki i pojemniki na biżuterię, naczynia ceramiczne, miski,
półmiski, talerze, ozdoby ceramiczne, wyroby szklane, ceramiczne
nie ujęte w innych klasach (kl.21), dywany, chodniki (kilimy) (kl.27),
zarządzanie procesami biznesowymi.
(111) 324983
(220) 2018 11 16
(151) 2019 08 09
(441) 2019 02 25
(732) Walmark a.s., Třinec (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wavita Żyj zdrowiej
(540)

(210) 492746

(591) czerwony, żółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, zarządzanie działalnością gospodarczą związaną ze sprzedażą
detaliczną i hurtową produktów do pielęgnacji zdrowia, środków toaletowych, suplementów żywnościowych, napojów, leków i produktów farmaceutycznych, administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie czynności biurowych, administrowanie działalnością gospodarczą związaną z udzielaniem licencji na towary i usługi
osób trzecich, administrowanie działalnością gospodarczą poprzez
marketing pośredni za pomocą sieci społecznościowych w Internecie, blogów internetowych oraz innych pośrednich sieci łączności
elektronicznej i wymiany informacji, komercyjne informacje i porady dla konsumentów, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja
o działalności gospodarczej, usługi public relations, prezentowanie
firm w Internecie i innych mediach, prezentowanie przedsiębiorstw
inwestorom (investor relations), prezentowanie firm dla kandydatów
do pracy, także w Internecie, organizacja i prowadzenie imprez reklamowych, prezentacji przedsiębiorstw i imprez rekrutacyjnych,
także przez Internet, planowanie i kształtowanie środków reklamowych, prezentacji przedsiębiorstw i środków rekrutacyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
wydawanie i redagowanie tekstów reklamowych, reklama telewizyjna, radiowa i internetowa, tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych zarówno w postaci ogłoszeń o pracę, jak i także tworzenie jednolitego wizerunku (corporate identity) przedsiębiorstw
w mediach, planowanie, organizowanie i przeprowadzanie występów na targach, rozwijanie i tworzenie koncepcji reklamowych i pro-
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mocyjnych, badania rynkowe, udzielanie informacji biznesowych
i marketingowych w Internecie, prowadzenie imprez informacyjnych
w odniesieniu do spraw zawodowych w dziedzinie opieki zdrowotnej, negocjowanie umów z aptekami, hurtownikami, podmiotami
świadczącymi opiekę zdrowotną, usługi opiekuńcze, domami opieki
dla osób starszych i domami pomocy społecznej, audyt działalności gospodarczej, w szczególności księgowość w zakresie zdrowia
publicznego, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań
zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie leczenia
i zarządzania zaburzeniami zdrowotnymi oraz podejmowania odpowiednich działań w zaradzaniu tym zaburzeniom, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa on-line środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, udostępnianie przewodników reklamowych on-line związanych z produktami farmaceutycznymi oraz zaopatrzeniem medycznym.

(111) 324984
(220) 2018 11 20
(210) 492841
(151) 2019 07 24
(441) 2019 02 25
(732) JASTEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASTEF
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 zbiorniki metalowe [konstrukcyjne], zbiorniki metalowe [kontenery], zbiorniki z metalu, zbiorniki kompostowe z metalu,
metalowe zbiorniki na wodę, zbiorniki metalowe na deszczówkę,
zbiorniki separacyjne z metalu, metalowe zbiorniki na osady, metalowe zbiorniki na wodę pitną, metalowe zbiorniki do przechowywania cieczy, metalowe zbiorniki na wodę deszczową, przemysłowe
zbiorniki metalowe na wodę, metalowe zbiorniki do przechowywania sprężonych gazów, metalowe zbiorniki do przechowywania gazów skroplonych, zbiorniki metalowe do transportu gazów skroplonych, zbiorniki metalowe do transportu gazów sprężonych, zbiorniki
do magazynowania gazu[z metalu], zbiorniki zasobnikowe na ciecze
[kontenery] wykonane z metalu, zbiorniki na wodę z metalu do celów domowych, silosy metalowe, stalowe silosy magazynowe, konstrukcje stalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], 7 przegrzewacze [kotły], kotły maszynowe [parowe], kotły parowe [części maszyn],
kotły do produkcji pary [części maszyn], kotły parowe do wytwarzania prądu, inne niż przeznaczone do pojazdów lądowych, osprzęt
kotłów maszynowych, 11 kotły, kotły paleniskowe, kotły grzewcze,
kotły do mięsa, kotły wody gorącej, kotły do pralni, urządzenia zasilające kotły grzewcze, kotły instalacji grzewczych, kotły do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły
gazowe do ogrzewania wody, kotły gazowe do ogrzewania basenów,
kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły parowe,
inne niż części maszyn,kotły do spalania w złożu fluidalnym, gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji ciepłej wody, gazowe
kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, kotły gazowe
do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, kotły parowe do wytwarzania pary (inne niż części maszyn), urządzenia wytwarzające ciepło,
palniki do instalacji grzewczych, palniki do paliw stałych, zbiorniki
reaktora, reaktory stanowiące chemiczne instalacje przemysłowe,
zbiorniki ciśnieniowe wody, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, konserwacja lub naprawa palników,
czyszczenie i naprawa kotłów, konserwacja i naprawa palników, instalowanie i naprawa pieców, konserwacja i naprawa zbiorników
magazynowych, konserwacja i naprawa przemysłowych zbiorników
ciśnieniowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją zbiorników zasobnikowych.
(111) 324985
(151) 2019 07 29

(220) 2018 11 21
(441) 2019 02 25

(210) 492910
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(732) JÓŹWIAK PAWEŁ BAARS, Słupca (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEBO
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kursów oraz szkoleń edukacyjnych
w zakresie geologii, geofizyki, geotechniki oraz planowania geograficznego, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi inżynieryjne, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji,
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, usługi sondowania geologicznego, prowadzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu, badania, poszukiwania, ekspertyzy geologiczne, projektowanie wierceń
geologicznych, doradztwo technologiczne w dziedzinie geologii,
geofizyki, geotechniki oraz planowania geograficznego, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie pomiarów geofizycznych, usługi badawczo-rozwojowe, a także badania i projektowanie
w zakresie prac geologicznych, poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania surowców energetycznych oraz wykorzystywania wyeksploatowanych złóż na cele magazynowe, poszukiwanie surowców
energetycznych, ropy naftowej i gazu ziemnego.
(111) 324986
(220) 2018 11 23
(151) 2019 08 06
(441) 2019 02 25
(732) LEJKOWSKI KAMIL, Sitna Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHRON PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
(540)

(210) 493011

(591) szary, biały, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budowa obiektów przemysłowych i handlowych, fundamentów i podłóg, budowa publicznej infrastruktury obronnej,
budowa bunkrów, sejfów, serwerowni, skarbców, 42 projektowanie
obiektów publicznej infrastruktury obronnej, projektowanie domów, serwerowni i skarbców.
(111) 324987
(220) 2018 11 29
(151) 2019 08 06
(441) 2019 02 04
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) muratorprojekty.
(540)

(210) 493247

(591) czarny, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci magazynów, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, katalogi [elektryczne lub elektroniczne],
16 plany architektoniczne, makiety architektoniczne, szkice, publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje periodyczne drukowane, gazety, katalogi, 35 przygotowywanie reklam prasowych, usługi reklamy prasowej, usługi w zakresie
reklamy prasowej, prenumerowanie gazet, usługi prenumeraty gazet, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach,
ogłoszenia drobne, reklama, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron
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internetowych, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
organizacja konkursów w celach reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, promocja
sprzedaży, promocja [reklama] koncertów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, promocja targów do celów handlowych, promocja
towarów i usług poprzez sponsorowanie, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych,
prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach handlowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 38 usługi agencji prasowych, usługi elektronicznej agencji prasowej, emisja programów
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji
za opłatą [pay-per-view], usługi nadawania interaktywnej telewizji
i radia, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, udzielanie
dostępu do telewizji internetowej, nadawanie programów telewizji
kablowej, usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, nadawanie telewizji kablowej, usługi telewizji kablowej, transmisja telewizji kablowych, 41 publikacje multimedialne, publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, multimedialne wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych online, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie elektronicznych
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
publikowanie gazety dla klientów w Internecie, organizowanie konkursów, organizowanie gier i konkursów, prowadzenie konkursów
w Internecie, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, usługi rozrywkowe w postaci konkursów, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, rozrywka
on-line, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], publikowanie książek związanych z rozrywką, rozrywka interaktywna online,
rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, rozrywka
w postaci telewizji w telefonach komórkowych, rozrywka za pośrednictwem telewizji IP, produkcja programów dla telewizji kablowej,
produkcja programów telewizji kablowej, udostępnianie filmów
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], produkcja filmów dla telewizji,
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi
osobistościami w celach edukacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 42 projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych,
projektowanie dekoracji wnętrz, usługi architektury wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, usługi projektowania wnętrz budynków,
projektowanie wystroju wnętrz sklepów, profesjonalne doradztwo
dotyczące projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania
wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie projektowania wnętrz
sklepów, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz,
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów
projektowania wnętrz, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji
kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, usługi
doradcze w zakresie projektowania wnętrz, udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz.
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(111) 324988
(220) 2018 12 17
(210) 493942
(151) 2019 08 28
(441) 2019 02 11
(732) BOGUSZEWSKI MARCIN, Otwock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EMDIZ
(510), (511) 37 profesjonalna kosmetyka samochodowa, mycie oraz
czyszczenie pojazdów, polerowanie, konserwacja i naprawa samolotów, konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, konserwacja mebli, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór,
lakierowanie, mycie, mycie pojazdów, polerowanie pojazdów, usługi
napraw awarii pojazdów, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie
przed korozją, czyszczenie tapicerki.
(111) 324989
(220) 2019 02 10
(210) 495778
(151) 2019 07 25
(441) 2019 03 25
(732) KIRCHNER KATARZYNA CIACHOTERAPIA, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AROMA CAFE
(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 19.03.01, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, koncentraty kawy, kawa słodowa, kawa aromatyzowana, kawa mielona, ziarna kawy, kawa bezkofeinowa, kawa
rozpuszczalna, czekoladowa kawa, kawa liofilizowana, mrożona
kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, mieszanki kawowe, oleje
kawowe, esencje kawowe, aromaty kawowe, napoje kawowe, mieszanki kawy słodowej i kawy, sztuczna kawa lub preparaty roślinne
zastępujące kawę, ekstrakty kawy słodowej, palone ziarna kawy, torebki z kawą, mielone ziarna kawy, kapsułki z kawą, gotowe napoje
kawowe, mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, ziarna kawy powlekane cukrem, napoje kawowe z mlekiem, ekstrakty z kawy, napoje na bazie kawy zawierające
mleko, napoje składające się głównie z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, espresso, cappuccino, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy mokka,
mrożone napoje (frappe), mrożone napoje na bazie kawy, herbaty,
czekolady i kakao, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa kawy, koncentratów kawy, kawy słodowej, kawy aromatyzowanej, kawy mielonej,
ziaren kawy, kawy bezkofeinowej, kawy rozpuszczalnej, czekoladowej kawy, kawy liofilizowanej, mrożonej kawy, kawy nienaturalnej,
kawy niepalonej, mieszanek kawowych, olejów kawowych, esencji
kawowych, aromatów kawowych, napojów kawowych, mieszanek
kawy słodowej i kawy, sztucznej kawy lub preparatów roślinnych zastępujących kawę, ekstraktów kawy słodowej, palonych ziaren kawy,
torebek z kawą, mielonych ziaren kawy, kapsułek z kawą, gotowych
napojów kawowych, mieszanek wyciągów z kawy słodowej i kawy,
gotowej kawy i napojów na bazie kawy, ziaren kawy powlekanych
cukrem, napojów kawowych z mlekiem, ekstraktów z kawy, napojów
na bazie kawy zawierających mleko, napojów składających się głównie z kawy, ekstraktów z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, espresso, cappuccino, preparatów do sporządzania napojów
czekoladowych o smaku kawy mokka, mrożonych napojów, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych, usługi dostawy kawy
do biur, restauracje.
(111) 324990
(220) 2013 05 23
(210) 414621
(151) 2019 10 10
(441) 2013 09 02
(732) OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4F
(510), (511) 1 substancje do naprawy dętek, substancje do naprawa opon, zestawy składników do reperacji opon, środki chemiczne
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do impregnowania skór, środki chemiczne nadające wodoodporność
skórom, preparaty do wulkanizacji, 3 antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki
chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie],
preparaty do czyszczenia, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła
dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydło do golenia, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska,
środki do konserwacja skóry [pasty], kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe,
mydła przeciwpotowe do stóp, pasta do butów, perfumy, preparaty
do prania, mydło przeciwpotowe do stóp, suche szampony, szampony, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, pomadki do ust, woda
kolońska, woda toaletowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wywabiacze plam, zestawy kosmetyków,
4 smary, smary do butów, smary do nart, 9 etui na okulary, gogle
do uprawiania sportu, kaski jeździeckie, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kombinezony dla nurków, ochraniacze zębów, maski
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, osobiste
urządzenia stereofoniczne, pokrowce na laptopy, prędkościomierze
do pojazdów, przenośne odtwarzacze mediów, torby do laptopów,
uchwyty do telefonów komórkowych, wskaźniki prędkości, 10 opaski usztywniające na stawy, pulsometry, 20 materace nadmuchiwane powietrzem nie do celów leczniczych, poduszki nadmuchiwane
powietrzem nie do celów leczniczych, paliki do namiotów niemetalowe, śpiwory kempingowe, karimaty, 21 bidony, butelki na napoje
dla podróżnych, termosy do napojów, pudełka na kanapki, pojemniki
na żywność termoizolacyjne, termosy, 22 hamaki, namioty, włókna
tekstylne, 24 bielizna kąpielowa [z wyjątkiem odzieży], materiały
na bieliznę osobistą, bielizna wzorzysta, ręczniki do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, śpiwory [poszwy zastępujące prześcieradła],
tkaniny, tkaniny elastyczne, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin],
27 maty gimnastyczne, 30 batoniki zbożowe, czekolada, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, batony czekoladowe, batony muesli,
43 domy turystyczne, hotele, pensjonaty, domy turystyczne, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie].

(111) 324991
(220) 2013 12 05
(210) 422372
(151) 2019 10 15
(441) 2014 03 17
(732) NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NINATEKA
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.03.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, drukowane materiały szkoleniowe, publikacje drukowane, książki, podręczniki, ulotki, afisze, plakaty,
albumy, broszury, papier do pisania, certyfikaty drukowane, pisaki,
pióra żelowe, notatniki, kalendarze, papier, odbitki fotograficzne,
kartki na notatki, albumy, fotografie, gazety, karty upominkowe, karty pocztowe, kieszonkowe notesy, koperty, przybory do pisania, segregatory, ulotki, zeszyty, 35 badania rynkowe, reklama, marketing,
usługi marketingu, promocji z zakresu upowszechniania kultury, nauki
i edukacji, usługi archiwizacji danych, usługi tworzenia baz danych,
usługi analiz rynku związanych z kulturą, usługi badań marketingowych, badanie opinii publicznej, usługi doradcze w sprawach kultury, usługi impresariów w działalności artystycznej, organizowanie
wystaw w celach promocyjnych, handlowych lub reklamowych, 38
bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, dostarczanie nagrań cyfrowych
audio i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie czatroomów on-line, w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, dostarczanie dostępu do sieci komputerowych,
dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych, dostarczanie
wiadomości drogą elektroniczną, dostarczanie wiadomości i danych
w drodze transmisji elektronicznej, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem środków elektronicznych, fora i/lub czat-roomy dla
sieci towarzyskich, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego,
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prowadzenie forum dyskusyjnego na portalach społecznościowych,
prowadzenie profilu na portalach społecznościowych, komputerowa
transmisja wiadomości, informacji i obrazów, komputerowe przesyłanie danych, obsługa chat roomów, odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, poczta elektroniczna, poczta
elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, przekazywanie danych przez telefon, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie informacji
za pomocą środków elektronicznych, przydzielanie dostępu do Internetu, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, w celu
przesyłania i rozpowszechniania informacji, przydzielanie dostępu
do baz danych w Internecie, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie on-line elektronicznych tablic informacyjnych
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie środków do przesyłania danych umożliwiających
wymianę danych drogą elektroniczną, usługi chatroomów, usługi
elektronicznej wymiany danych, usługi komunikacyjne w zakresie
dostępu do baz danych, usługi chatroomów w celach nawiązywania
kontaktów towarzyskich, udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów porozumiewanie się w czasie
rzeczywistym, usługi przesyłania wiadomości on-line, prowadzenie
portalu internetowego, świadczenie usług w zakresie abonamentów
telewizyjnych (telewizja płatna), w tym tzw., wideo na życzenie (VOD),
transmisja wideo na życzenie (VOD), transmisja oraz emisja plików
wideo, transmisja oraz emisja plików audio, prowadzenie elektronicznego serwisu informacyjnego, 41 usługi w zakresie kultury, edukacja,
fotografia, fotoreportaże, produkcja filmy kinowe, wypożyczanie filmy
kinowe, kina, montaż filmów, muzyczne usługi wydawnicze, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, organizowanie festiwali, organizowanie
gal, organizowanie gier, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, organizowanie warsztatów zawodowych
i kursów szkoleniowych, produkcja filmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych, publikacja czasopism, publikacja broszur, publikacja elektroniczna on-line
periodyków i książek, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie, rozrywka interaktywna, rozrywka
filmowa, rozrywka on-line, rozrywka muzyczna, szkolenia, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, usługi
bibliotek elektronicznych, usługi edukacyjne, usługi informacji o rozrywce, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, usługi szkoleniowe, usługi wydawnicze, usługi komputerowego przygotowania materiałów do edukacji,
usługi związane z przygotowaniem kompozycji muzycznych, usługi
wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi tworzenia obrazów cyfrowych, usługi związane z pisaniem scenariuszy, tekstów innych niż
reklamowe, usługi postsynchronizacji (dubbingu), usługi związane
z publikacjami elektronicznymi on-line książek i periodyków oraz filmów i nagrań dźwiękowych, usługi związane z radiowymi programami rozrywkowymi, realizacją spektakli, rezerwacją miejsc na spektakle,
usługi informacyjne o rozrywce, usługi związane z prowadzeniem studia filmowego, studia nagrań, usługi montażu taśm wideo, usługi tworzenia i rekonstrukcji telewizyjnych i radiowych programów rozrywkowych, usługi tłumaczenia, usługi zawodowe poradnictwa w zakresie
edukacji lub kształcenia, usługi związane z organizowaniem i obsługą
zjazdów, usługi rekonstrukcji i digitalizacji utworów audiowizualnych
i dźwiękowych.

(111) 324992
(220) 2013 12 05
(151) 2019 10 17
(441) 2014 03 17
(732) GUZOWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Musicon
(540)

(210) 422376

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
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magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktoweDVD
i inne nośniki nagrań cyfrowych, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, programy komputerowe, urządzenia do czyszczenia płyt
fonograficznych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, wzmacniacze, 15 instrumenty muzyczne:
akordeony, altówki, bambusowe (flety-), bandoneony, basy [instrumenty muzyczne], batuty dyrygenckie, bębny [instrumenty muzyczne],
bucyny [trąbki], cymbały, cytry, drumie, harfy żydowskie [instrumenty muzyczne], drzewce do smyczków w instrumentach muzycznych,
dudy, dyrygenckie (batuty-), dzwonki ręczne [instrumenty muzyczne],
fisharmonie, flety, flety bambusowe, futerały na instrumenty muzyczne, gitary, gongi, harfy, harfy (struny do-), harmonie ręczne, huginy
[skrzypce chińskie], instrumenty muzyczne elektroniczne, instrumenty
strunowe [muzyka], kamertony, kapelusze chińskie [instrumenty muzyczne], kastaniety, katarynki, klapki do instrumentów muzycznych,
klarnety, klawiatury do pianin, klawiatury instrumentów muzycznych,
klawisze instrumentów muzycznych, kołki do instrumentów muzycznych, kontrabasy,4 kornety, kotły, tarabany (podstawki pod-), kotły,
tarabany [instrumenty muzyczne], ksylofony, kuranty [instrumenty
muzyczne], liry, mandoliny, miechy do instrumentów muzycznych,
młoteczki do strojenia, muzyczne (instrumenty-), naciąg perkusyjny,
nuty (statywy do-), oboje, okaryny, organki [harmonijki ustne], organy, pałki perkusyjne, pedały do instrumentów muzycznych, perforowane taśmy muzyczne, perkusyjne (pałki-), pianina, pianina (klawisze
do pianin), pianina (struny do pianin), pipa [gitara chińska], piszczałki
do organów, plektrony, płytki do szarpania strun [kostki, plektrony], podkładki pod brodę do skrzypiec, podstawki do instrumentów
muzycznych [kobyłki], pozytywki, puzony [instrumenty muzyczne],
regulatory natężenia dźwięku do pianin mechanicznych, rogi [instrumenty muzyczne], saksofony, skóra na bębny, skrzypce, smyczki do instrumentów muzycznych, statywy do instrumentów muzycznych,
statywy do nut, stroiki, struny do instrumentów muzycznych, struny
jelitowe do instrumentów muzycznych, suona [trąbka chińska], syntezatory (muzyczne-), syntezatory muzyczne, szeng [chiński instrument
dęty], śruby smyczkowe do instrumentów muzycznych, tamburyny,
tam-tamy, taśmy muzyczne (perforowane-), taśmy muzyczne [perforowane taśmy muzyczne, pianina], tłumiki [surdyny] do instrumentów
muzycznych, tłumiki do instrumentów muzycznych, trąbki, rogi, trąbki
[instrumenty muzyczne], trójkąty [instrumenty muzyczne], urządzenia
do odwracania kartek w zeszytach z nutami, ustniki instrumentów muzycznych, włosie końskie do smyczków w instrumentach muzycznych,
zeszyty z nutami (urządzenia do odwracania kartek w-), 35 działalność
artystyczna (usługi impresariów w-),media (prezentowanie produktów
w-) dla celów sprzedaży detalicznej, 41 kompozycje muzyczne (usługi-), komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, książki
(publikowanie-), nagrania dźwiękowe (wypożyczanie-), nagrywanie
filmów na taśmach wideo [filmowanie], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie spektakli [impresariat], postsynchronizacja, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie koncertów (organizowanie i-), radiowe programy rozrywkowe, studia nagrań (usługi-), taśmy wideo (montaż-), taśmy wideo (produkcja filmów
na-), telewizyjne programy rozrywkowe, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio.

(111) 324993
(220) 2014 02 21
(151) 2019 10 18
(441) 2014 06 09
(732) CONTIMAX SPÓŁKA AKCYJNA, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AHOY
(540)

(591) ciemnoczerwony, jasnoczerwony, biały
(531) 26.03.01, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.12

(210) 425144
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(510), (511) 29 filety rybne, konserwy rybne, przeciery rybne, ryby
konserwowane, żywność produkowana z ryb, sardynki, śledzie, marynaty zimne ze śledzi, filety śledziowe z przyprawami w zalewach
oraz w sosach pakowane w słoiki, wiaderka lub na tackach, sałatki
śledziowe, sałatki z ryb, pasztety z ryb, filety rybne solone, ryby w galarecie, łosoś wędzony, tuńczyk, sałatki frutti di mare.

(111) 324994
(220) 2014 03 12
(151) 2019 10 16
(441) 2014 06 23
(732) SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA MAGII
(540)

(210) 425970

(591) biały, czarny, czerwony, jasnoniebieski, niebieski, zielony,
żółty
(531) 01.01.01, 01.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki, atrapy śmiesznych rzeczy, balony do zabawy, bańki mydlane jako zabawki, baseny kąpielowe jako zabawki,
bąki jako zabawki, butelki do karmienia lalek, domki dla lalek, gra
w domino, gry planszowe, grzechotki, hulajnogi jako zabawki, huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów jako zabawki, karty
do gry, karuzele, klocki jako zabawki, konfettii, kości do gry, kręgle,
kukiełki, kulki do gry, lalki, latające krążki jako zabawki, latawce, lotki, łóżka dla lalek, maski, zabawki, misie pluszowe, modele pojazdów przeskalowane, piłki do gier, pistolety jako zabawki, plansze
do gry w warcaby, pluszowe zabawki, pneumatyczne pistolety jako
zabawki, podkowy do zabawy, pojazdy jako zabawki, pokoiki dla lalek,puzzle, ringo, samochody sterowane radiem jako zabawki, szachownice, szachy, ubranka dla lalek, urządzenia do gier innych niż
przystosowane do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem,
warcaby, wybuchowe cukierki, zabawki ruchome, buty łyżwiarskie,
deskorolki, dętki do piłek do gry, łyżworolki, łyżwy, ochraniacze jako
części strojów sportowych, ochraniacze łokci jako artykuły sportowe,
płetwy do pływania, rękawice baseballowe, rolki, sanki jako artykuły sportowe, siatki na motyle, wrotki, ozdoby na choinki z wyjątkiem
artykułów oświetleniowych i słodyczy, 35 usługi w zakresie reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem
plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia
skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu
do poniesionych nakładów na reklamę, sporządzanie ekspertyz oraz
opinii w sprawie strategii reklamy, z uwzględnieniem przewidywanych kierunków rozwoju branży reklamowej, udostępnianie czasu
antenowego-reklamowego we wszystkich środkach przekazu, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki,
kubki, usługi w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej,
badań marketingowych, organizowanie i obsługa-handlowych lub
reklamowych-pokazów mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych,
magnetycznych i optycznych nośników informacji, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
a w tym w branży radiowo-telewizyjnej w dziedzinie programów,
promocji, sprzedaży i technologii, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w sklepach następujących branż: papiernicza, zabawkarska, elektroniczna, odzieżowa, w tym również obuwie i nakrycia
głowy, oraz w księgarni, w dużym sklepie wielobranżowym lub w supermarkecie i hipermarkecie, jak również za pośrednictwem systemu
telezakupów oraz środków komunikacji elektronicznej, przez strony
internetowe, prenumerata gazet dla osób trzecich, 39 dostarczanie
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towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie towarów,
usługi zaopatrzenia, magazynowanie, pakowanie produktów, pakowanie towarów, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, pośrednictwo w transporcie.

(111) 324995
(220) 2018 01 10 K
(210) 494507
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Perfecta ODNOWA KOMÓREK MŁODOŚCI
(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 wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, 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, barwniki (środki chemiczne
do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], 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,
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne
niż do celów medycznych, 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, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, 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 nie medycznych, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe],
preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, 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, mianowicie lecznicze balsamy, maści,
olejki, płyny, sole, żele, kremy.
(111) 324996
(220) 2016 07 22 K
(210) 492430
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 21
(732) E. & J. Gallo Winery, Modesto (US)
(540) (znak słowny)
(540) ABSTRACT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 324997
(220) 2018 01 19 K
(210) 496216
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) Leba Chris D., Nowy Jork (US)
(540) (znak słowny)
(540) BRUMAL
(510), (511) 25 ubrania, podkoszulki (z krótkim rękawem), koszule,
podkoszulki sportowe, spodnie, kurtki, płaszcze, szaliki, czapki.
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(111) 324998
(220) 2017 03 16 K
(210) 494535
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 03
(732) JUSZCZYK AGNIESZKA LAK-MAGIC, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGIC
(510), (511) 12 rowery, rowery dziecięce, trycykle, 28 rowery zabawkowe, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki].
(111) 324999
(220) 2010 12 09 K
(210) 492968
(151) 2019 06 19
(441) 2019 01 21
(732) Cosanta B.V., Amstelveen (NL)
(540) (znak słowny)
(540) STOFFENMANAGER
(510), (511) 9 oprogramowanie, 42 usługi naukowe i technologiczne jak również przynależne do tego usługi badawcze i projektowe,
świadczenie usług w zakresie analizy przemysłowej i badań przemysłowych, projektowanie i rozwój komputerów i oprogramowania.
(111) 325000
(220) 2018 09 20
(210) 490790
(151) 2019 09 11
(441) 2019 02 04
(732) ZAKŁAD BADAWCZO-ROZWOJOWY AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REXAGER
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.14, 26.03.04,
26.03.05, 26.03.07, 26.03.12, 26.11.02
(510), (511) 6 kontenery transportowe z metalu, 12 wozy asenizacyjne i części do nich, dozowniki naglebowe i części do nich, dozowniki
doglebowe i części do nich, autokary i części do nich, ciągniki i części
do nich, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep i części do nich, ciężarówki i części do nich, drezyny i części do nich, furgony [pojazdy]
i części do nich, lokomotywy i części do nich, łodzie i części do nich,
motocykle i części do nich, motorowery i części do nich, nadwozia
pojazdów, nadwozia samochodowe, poduszkowce i części do nich,
podwozia do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów,
podwozia samochodów, pojazdy [skutery] śnieżne i części do nich,
pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną, kolejową i części do nich, pojazdy do poruszania się po wodzie i części
do nich, pojazdy elektryczne i części do nich, pojazdy lotnicze i części do nich, pojazdy opancerzone i części do nich, pojazdy szynowe
i części do nich, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki i części
do nich, pojazdy chłodnie i części do nich, promy i części do nich,
przyczepki rowerowe i części do nich, przyczepy [pojazdy], przyczepy do przewożenia rowerów i części do nich, przyczepy motocyklowe boczne i części do nich, przyczepy turystyczne mieszkalne i części
do nich, samochody i części do nich, samochody autonomiczne i części do nich, samochody bez kierowcy [samochody autonomiczne]
i części do nich, samochody holownicze [pomocy drogowej] i części
do nich, samochody kempingowe i części do nich, samochody sportowe i części do nich, samochody wyścigowe i części do nich, samochody amfibie i części do nich, sanie ratownicze i części do nich, skutery inwalidzkie i części do nich, skutery wyposażone w silnik i części
do nich, statki kosmiczne i części do nich, ślizgacze i części do nich,
śmieciarki i części do nich, tramwaje i części do nich, trycykle i części
do nich, wagony kolejowe, restauracyjne, sypialne i części do nich,
wagony chłodnie [pojazdy kolejowe] i części do nich, wozy, wozy
kopalniane, wozy odlewnicze i części do nich, wózki do transportu
niepełnosprawnych i części do nich, wózki jezdniowe widłowe, wózki
transportowe i części do nich, wózki używane do sprzątania i części
do nich, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich i części
do nich, wózki zwrotne wagonów kolejowych, wyciągi krzesełkowe,
wyciągi narciarskie i części do nich, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie: maszyn i urządzeń rolniczych oraz części do nich,
wozów asenizacyjnych i części do nich, dozowników naglebowych
i doglebowych oraz części do nich, ciągników i części do nich, kontenerów i części do nich, pojazdów do poruszania się drogą lądową,
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powietrzną, wodną, kolejową i części do nich, przyczep i naczep oraz
części do nich, pojazdów elektrycznych i części do nich, samochodów autonomicznych i części do nich, wagonów kolejowych i części
do nich, wózków do transportu niepełnosprawnych i części do nich,
wózków jezdniowych widłowych, wózków transportowych i części
do nich, wózków używanych do sprzątania i części do nich, usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym poprzez Internet
maszyn i urządzeń rolniczych oraz części do nich, wozów asenizacyjnych i części do nich, dozowników naglebowych i doglebowych oraz
części do nich, ciągników i części do nich, kontenerów i części do nich,
pojazdów do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną, kolejową i części do nich, przyczep i naczep oraz części do nich, pojazdów
elektrycznych i części do nich, samochodów autonomicznych i części do nich, wagonów kolejowych i części do nich, wózków do transportu niepełnosprawnych i części do nich, wózków jezdniowych
widłowych, wózków transportowych i części do nich, wózków używanych do sprzątania i części do nich, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtowni oraz za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w tym Internetu maszyn i urządzeń rolniczych oraz
części do nich, wozów asenizacyjnych i części do nich, dozowników
naglebowych i doglebowych oraz części do nich, ciągników i części
do nich, kontenerów i części do nich, pojazdów do poruszania się
drogą lądową, powietrzną, wodną, kolejową i części do nich, przyczep i naczep oraz części do nich, pojazdów elektrycznych i części
do nich, samochodów autonomicznych i części do nich, wagonów
kolejowych i części do nich, wózków do transportu niepełnosprawnych i części do nich, wózków jezdniowych widłowych, wózków
transportowych i części do nich, wózków używanych do sprzątania
i części do nich, pośrednictwo handlowe, agencje informacji handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], projektowanie
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, 42 badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów technicznych, pisanie techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], testowanie [kontrola] pojazdów pod
kątem sprawności, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, wzornictwo przemysłowe.

(111) 325001
(220) 2019 02 18
(210) 496057
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 03
(732) VOGELSINGER ŁUKASZ ZBIGNIEW, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELVIKOM
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 38 internetowe forum
dyskusyjne, udostępnianie komputerowej bazy danych.
(111) 325002
(220) 2019 06 25
(210) 501514
(151) 2019 12 02
(441) 2019 08 12
(732) LIBEL MARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) twożywo
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 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 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,
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filmy animowane, filmy, nagrania dźwięku, obrazu i nagrania filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video i taśmy
magnetycznej, grafiki komputerowe, terminale do wyświetlania grafiki, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 16 książki, druki, albumy, czasopisma, publikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, 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, kostiumy, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi promocyjne działalności artystycznej, usługi agencji artystycznej, usługi impresariatów w działalności artystycznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, agencje reklamowe, usługi reklamowe, 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 detalicznej i hurtowej sprzedaży towarów
z wykorzystaniem telekomunikacji i internetu takich jak 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, odzieży i ubrań,
41 działalność kulturalna, rozrywka, widowiska, pisanie scenariuszy,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, informacja o imprezach rozrywkowych, 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, nie do pobierania z sieci komputerowych, publikowanie wydawnictw multimedialnych, publikowanie
e-booków, publikowanie audiobooków, nauczanie, edukacja, organizowanie i prowadzenie warsztatów dla artystów, produkcja filmów
i programów telewizyjnych, producenckie usługi muzyczne.

(111) 325003
(220) 2018 11 15
(210) 492705
(151) 2019 08 09
(441) 2019 02 25
(732) GREEN BIKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUMP SPACE
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 03.05.15, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.15, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i rekreacyjne w zakresie parków
z trampolinami, prowadzenie zajęć sportowych z wykorzystaniem
trampolin, usługi parków tematycznych, usługi parków rekreacyjnych, usługi parków rozrywki, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, organizowanie grupowych
zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, instruktaż w zakresie
ćwiczeń fizycznych, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby
zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.
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(111) 325004
(220) 2018 11 15
(151) 2019 08 09
(441) 2019 02 25
(732) POPIEL WIESŁAWA ALMAVERA, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) almavera żyj naprawdę zdrowo
(540)

(210) 492728

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
żywnościowe, suplementy diety, pieluchy dla niemowląt, produkty
żywnościowe dla niemowląt, suplementy diety dla zwierząt, 30 dania
gotowe i wytrawne przekąski, przetwory spożywcze na bazie ziaren,
przetwory spożywcze na bazie słodu, mąka, makarony, zboża, płatki
śniadaniowe, owsianka i grysik, herbata, kawa, kakao, przyprawy, zioła przetworzone, miód, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukierki, batony i guma do żucia, słodycze, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: dania gotowe i wytrawne przekąski, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetwory spożywcze na bazie
słodu, mąka, makarony, zboża, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik,
herbata, kawa, kakao, przyprawy, zioła przetworzone, oleje i tłuszcze,
oliwa z oliwek, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), warzywa suszone, owoce suszone, bakalie, rośliny strączkowe,
nabiał i substytuty nabiału, produkty serowarskie, mleko, ser, jogurt,
napoje bezalkoholowe, soki, wody, aromatyzowane napoje gazowane, miód, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukierki,
batony i guma do żucia, słodycze, sardynki, sardele, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna stołowa i pościelowa,
odzież dziecięca, wyciskarki do soku, prasy do oleju, oczyszczacze
powietrza, kiełkownice, tace do wysiewu nasion, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, miski ze szkła, dzbanki,
garnki, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, środki czystości, pieluchy
dla niemowląt, artykuły do karmienia i smoczki, smoczki do butelek
do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, kubeczki do karmienia
dzieci, gryzaki na ząbkowanie, wózki dziecięce, chusty do noszenia
niemowląt, łóżeczka dziecięce, meble, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, kosze do noszenia dzieci, kosze do spania
dla niemowląt, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne
niż pościel, kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt [rożki], prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, maskotki,
grzechotki, zabawki, artykuły żywnościowe dla dzieci, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy żywnościowe, suplementy diety, pieluchy dla niemowląt, produkty żywnościowe dla niemowląt, suplementy diety dla zwierząt.
(111) 325005
(220) 2018 12 02
(151) 2019 09 25
(441) 2019 03 11
(732) ZACHAR DARIUSZ, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁAGOWIANKA WYSOKOZMINERALIZOWANA
(540)

(210) 493328

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 07.01.01, 05.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody, napoje bezalkoholowe, woda mineralizowana
[napoje].
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(111) 325006
(220) 2018 12 02
(210) 493329
(151) 2019 09 25
(441) 2019 03 11
(732) ZACHAR DARIUSZ, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŁAGOWIANKA
(510), (511) 32 wody, napoje bezalkoholowe, woda mineralizowana
[napoje].
(111) 325007
(220) 2019 05 17
(210) 499956
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) KRC MED FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPF
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe związane z zakupem urządzeń medycznych, usługi finansowe związane z zakupem urządzeń, stanowiących wyposażenie gabinetów lekarskich, centrów medycznych
oraz prywatnych szpitali, usługi w zakresie kredytów i pożyczek dla
firm medycznych i lekarzy, usługi w zakresie finansowania prywatnych praktyk lekarskich oraz firm medycznych, usługi w zakresie organizowania finansowania wydatków medycznych, usługi w zakresie leasingu finansowego urządzeń medycznych, usługi w zakresie
ubezpieczeń medycznych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi w zakresie finansów handlowych, usługi pośrednictwa finansowego,
usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], usługi
zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, zarządzanie finansami
przedsiębiorstw, usługi organizowania finansów dla firm, planowanie i zarządzanie finansowe, usługi finansowe dotyczące nabywania
mienia, usługi finansowania wyposażenia, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi udzielania pożyczek i kredytów, pośrednictwo w umowach kredytowych, doradztwo finansowe
związane z usługami kredytowymi, doradztwo finansowe związane
z pożyczkami, usługi leasingowe, finansowanie zakupów w formie leasingu, przygotowywanie analiz finansowych, pozyskiwanie kapitału
finansowego.
(111) 325008
(220) 2019 05 17
(210) 499962
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) KRC MED FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRC MED FINANCE
(540)

(591) zielony, szary, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe związane z zakupem urządzeń medycznych, usługi finansowe związane z zakupem urządzeń, stanowiących wyposażenie gabinetów lekarskich, centrów medycznych oraz
prywatnych szpitali, usługi w zakresie kredytów i pożyczek dla firm
medycznych i lekarzy, usługi w zakresie finansowania prywatnych
praktyk lekarskich oraz firm medycznych, usługi w zakresie organizo-
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wania finansowania wydatków medycznych, usługi w zakresie leasingu finansowego urządzeń medycznych, usługi w zakresie ubezpieczeń
medycznych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, usługi w zakresie finansów handlowych, usługi pośrednictwa finansowego, usługi ubezpieczeniowe,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], usługi zapewniania finansów dla
przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, usługi organizowania finansów dla firm, planowanie i zarządzanie finansowe,
usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finansowania
wyposażenia, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi udzielania pożyczek i kredytów, pośrednictwo w umowach
kredytowych, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, usługi leasingowe,
finansowanie zakupów w formie leasingu, przygotowywanie analiz
finansowych, pozyskiwanie kapitału finansowego.

(111) 325009
(220) 2018 04 23
(210) 485276
(151) 2019 02 14
(441) 2018 08 27
(732) AI ARCHITECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AI Engine
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, programy systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyjne, programy do drukarek, interaktywne multimedialne programy komputerowe, programy komputerowe do pobrania, programy
do przetwarzania danych, interaktywne programy gier komputerowych, programy do magazynowania danych, programy komputerowe
do przetwarzania obrazów, programy komputerowe do zarządzania
projektami, programy komputerowe do celów edukacji, programy
komputerowe dotyczące spraw finansowych, komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, oprogramowanie komputerowe
[programy] do zarządzania bazami danych, programy narzędziowe
do przeprowadzania diagnostyki systemów komputerowych, programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, programy
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, programy
komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji
(API), programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy
komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, programy sterujące
komputerowe, nagrane, elektryczne urządzenia programujące, urządzenia do przechowywania programów komputerowych, sterowniki
programowalne, 42 programowanie komputerów, programowanie
programów do przetwarzania danych, przygotowywanie programów
komputerowych do przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie
i programowanie stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, testowanie programów komputerowych, pisanie programów komputerowych, edycja programów
komputerowych, instalacja programów komputerowych, instalowanie
programów komputerowych, modyfikowanie programów komputerowych, konserwacja programów komputerowych, tworzenie programów komputerowych, projektowanie programów komputerowych,
aktualizacja programów komputerowych, kompilacja programów
komputerowych, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, programowanie stron internetowych, naprawa
uszkodzonych programów komputerowych, badania dotyczące programów komputerowych, opracowywanie programów do danych,
programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania,
usługi aktualizacji programów komputerowych, opracowywanie programów do komputerów, tworzenie programów do przetwarzania danych, przygotowywanie programów do przetwarzania danych, usługi
analityczne dotyczące programów komputerowych, sporządzanie
raportów dotyczących programów komputerowych, projektowanie
programów do przetwarzania danych, doradztwo w zakresie programowania komputerów, usługi doradcze dotyczące programowania
komputerów, sporządzanie raportów dotyczących programowania
komputerowego, usługi w zakresie redagowania programów komputerowych, badania w dziedzinie programów i oprogramowania kom-
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puterowego, instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania
danych, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób
trzecich, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem
komputerowym, badania związane z opracowywaniem programów
i oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do elektronicznych przewodników po programach
telewizyjnych, programowanie komputerowe w zakresie systemów
do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie
oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych,
udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji
i organizowania danych, usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo
techniczne związane z programowaniem komputerów, usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych.

(111) 325010
(220) 2015 08 07
(210) 445714
(151) 2019 06 27
(441) 2015 11 09
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) leżak
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa).
(111) 325011
(220) 2013 10 24
(210) 420713
(151) 2019 10 15
(441) 2014 02 03
(732) LARIX, JANUSZ PIEŁA-SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sportmix
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona sklepie
i hurtowni oraz drogą internetową artykułów sportowych w postaci
: odzieży przystosowanej do uprawiania sportów i turystyki i sportowej bielizny termoaktywnej, skarpet przystosowanych do uprawiania sportów i turystyki, obuwia sportowego i turystycznego, nakryć
głowy przystosowanych do uprawiania sportów i turystyki, rękawic
i rękawiczek przystosowanych do uprawiania sportów i turystyki,
bandan przystosowanych do uprawiania sportów i turystyki, plecaków, toreb dla artykułów i sprzętu sportowego, sprzętu narciarskiego i snowboardowego, a zwłaszcza w postaci nart, desek snowboardowych, wiązań do nart i desek snowboardowych, butów do nart
i desek snowboardowych, spodni i kurtek narciarskich i snowboardowych, sportowych ochraniaczy do jazdy na nartach i snowboardach,
kasków rowerowych i narciarskich.
(111) 325012
(220) 2019 03 11
(210) 496909
(151) 2019 08 21
(441) 2019 04 29
(732) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) orient Nature
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17,
05.03.13, 05.03.15
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(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA, łaźnie tureckie.

(111) 325013
(220) 2019 03 12
(210) 497002
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIAŁY KIEŁ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.
(111) 325014
(220) 2019 03 12
(210) 497003
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORTE PIANO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.
(111) 325015
(220) 2019 03 12
(210) 497016
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOMPOZYTOR
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.
(111) 325016
(220) 2019 03 02
(210) 496631
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lombard. Życie pod zastaw
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu, dźwięku i informacji,
16 materiały biurowe, materiały drukowane, książki, komiksy, 21
kubki, w tym kubki porcelanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne,
gliniane, kubki papierowe, 25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub
długim rękawem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry karciane, gry mechaniczne, gry losowe, gry fabularne, 35 reklama towarów i usług za pomocą
jakichkolwiek sposobów i środków komunikacji, z wykorzystaniem
wszelkich nośników informacji, sprzedaż hurtowa i detaliczna niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: kosmetyki, wody perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe,
kalkulatory, radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD
i kaset, galanteria skórzana, materiały papiernicze oraz akcesoria
szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary ścienne, zegarki, budziki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi,
bombki, znaczki z logo, krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe,
sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany, worki żeglarskie, produkty z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy,
T-shirty, kurtki, rękawiczki, czapki, daszki, paski, kapelusze, koszulki
polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje, torciki, z myślą o osobach trzecich tak, by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi wyselekcjonowania wyżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, 38 usługi
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telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie i rozpowszechnianie
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, obsługę przekazu dźwięku i obrazu,
obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, multimedialne transmisje strumieniowe, komunikację przez
terminale komputerowe poprzez transmisje cyfrowe lub satelitarne,
techniczne zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi, transmisję
radiową i telewizyjną, w tym z imprez informacyjnych, muzycznych,
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali oraz pokazów, usługa polegająca na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu
dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów naziemnych i przekazów
satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzianych, w tym
nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub transmisji
informacji tekstowych i obrazowych niezależnie od ich rodzaju,
za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych
środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, nadawanie
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, wypożyczanie czasu
dostępu do światowej sieci, usługi ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych, dźwiękowych i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, rozrywki i stylu życia, usługi poczty elektronicznej,
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, przydzielanie
dostępu do baz danych, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, prowadzenie portalu internetowego, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji i wideokonferencji, usługi agencji informacyjnych polegające na zbieraniu
i rozpowszechnianiu informacji dotyczących wydarzeń w kraju
i na świecie, usługi VOD, w tym świadczone przez kanały dystrybucji
takie, jak set-top-box, strony internetowe, telewizję hybrydową (Connected TV) i aplikacje mobile (smartfony, tablety), usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny
portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, wynajem miejsca na strony www,
dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w Internecie, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia
i rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, usługi w zakresie organizowania zawartych w tej klasie imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, nagrań dźwiękowych i treści multimedialnych, z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik
audiowizualnych, dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów, konkursów i koncertów, spotkań biznesowych,
szkoleniowych, usługi produkcji i montażu filmów dokumentalnych
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi świadczone przez studia filmowe i studia
nagrań, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku na znanych w stanie techniki nośnikach
informacji, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, w tym konkursów za pośrednictwem sms’ów, usługi
produkcji telewizyjnych, programów rozrywkowych, realizacji i wystawiania spektakli, pisania scenariuszy, usługi agencji informacyj-
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nych o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych i rekreacji, ww. usługi prowadzone, gdzie
to możliwe, również za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, publikacja tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja, obsługa i prezentacja konkursów, gier i quizów dla
celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, usługi automatycznego zapisywania
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi
rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych,
rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet i innych materiałów drukowanych niereklamowych, w tym w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie, prowadzenie bibliotek. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 325017
(220) 2019 03 03
(210) 496637
(151) 2019 10 10
(441) 2019 06 24
(732) RÓŻYCKI JACEK PIEKARNIA-CUKIERNIA, Baczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA-CUKIERNIA Jacek Różycki BACZYNA
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 30 biszkopty, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, bułki z nadzieniem, bułki z bekonem, chleb, ciasta, ciasta [słodkie lub
słone], ciasta z nadzieniem z mięsa, ciastka, desery z muesli, ciastka,
gofry, herbata, herbatniki, herbatniki słone, kakao, kawa, kanapki,
lody spożywcze, mąka, napoje na bazie czekolady, kawy, herbaty,
kakao, paszteciki, pieczywo, pieczywo pszenne, pieczywo żytnie,
piernik, pizza, placki, produkty na bazie mąki, produkty żywnościowe z ciasta, przekąski z muesli, przekąski słone na bazie mąki, słodycze, słodycze bez cukru, sorbety, suchary, przekąski zbożowe, słodkie
bułeczki typu muffin, słodkie bułki, tarty (słodkie lub słone), wyroby
cukiernicze, wyroby piekarnicze, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa
i przez Internet następujących towarów: biszkopty, bułeczki słodkie,
bułka tarta, bułki, bułki z nadzieniem, bułki z bekonem, chleb, ciasta,
ciasta [słodkie lub słone], ciasta z nadzieniem z mięsa, ciastka, desery
z muesli, ciastka, gofry, herbata, herbatniki, herbatniki słone, kakao,
kawa, kanapki, lody spożywcze, mąka, napoje na bazie czekolady,
kawy, herbaty, kakao, paszteciki, pieczywo, pieczywo pszenne, pieczywo żytnie, piernik, pizza, placki, produkty na bazie mąki, produkty żywnościowe z ciasta, przekąski z muesli, przekąski słone na bazie
mąki, słodycze, słodycze bez cukru, sorbety, suchary, przekąski zbożowe, słodkie bułeczki typu muffin, słodkie bułki, tarty (słodkie lub
słone), wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, 36 wynajem lokali
dla osób trzecich, 43 bary, catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
kafeterie, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów dla gości, usługi
kawiarni, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, serwowanie żywności i napojów
dla gości, usługi cateringu zewnętrznego, usługi restauracyjne, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(111) 325018
(220) 2019 03 04
(210) 496685
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 24
(732) GARBACIAK MARIA FOREST JUMP, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Forest Jump
(510), (511) 35 usługi marketingowe, 41 prowadzenie parków rozrywki, usługi parków rozrywki.
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(111) 325019
(220) 2019 03 04
(210) 496704
(151) 2019 08 19
(441) 2019 04 23
(732) OPRAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) opramed
(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, sprzedaż suplementów diety, sprzedaż ziół, 39 usługi ratownictwa, akcje ratunkowe [transport], ratownictwo osób [transport], pogotowie do nagłych
zachorowań i wypadków, 43 prowadzenie domów opieki dla osób
starszych lub potrzebujących pomocy, 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, informacja medyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, pomoc medyczna, pomoc
medyczna w nagłych wypadkach, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, leczenie psychiatryczne, usługi indywidualnych konsultacji
medycznych świadczone dla pacjentów, usługi w zakresie leczenia
uzależnień, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki
odurzające, porady w zakresie farmakologii, usługi telemedyczne,
porady psychologiczne .
(111) 325020
(220) 2019 03 07
(210) 496885
(151) 2019 09 18
(441) 2019 05 06
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻELOWA TECHNOLOGIA
(540)

(531) 26.05.16, 27.05.01, 26.05.12, 26.05.01
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, substancje chemiczne nieprzetworzone, spoiwa, kleje i zaprawy klejowe, chemiczne środki impregnujące i konserwujące do betonu, w tym zapewniające odporność na wilgoć,
silikony, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty i środki do matowienia, kit szklarski, domieszki i dodatki chemiczne do betonu,
plastyfikatory, modyfikatory, utwardzacze, mieszaniny chemiczne
do wzmacniania betonu, spoiwa, środki wiążące i zlepiające do betonu, środki chemiczne do napowietrzania betonu, mieszanki do zabezpieczania betonu przed pyleniem, opóźniacze do użytku z betonem,
mieszanki chemiczne do pielęgnacji betonu, środki konserwujące
do betonu poza farbami i olejami, żywice akrylowe., 2 środki antykorozyjne, dekoracyjne i ochronne, trwałe lub tymczasowe środki oraz
kompozycje do pokrywania powierzchni różnego typu, mianowicie
barwniki, farby, lakiery, bejce, pokosty, zaprawy farbiarskie, podkłady, szpachlówki-farby podkładowe, powłoki i farby do gruntowania
i wzmacniania podłoży, podkłady do malowania drewna, preparaty
do konserwacji drewna, bejce i barwniki do drewna, spoiwa do farb
i lakierów, powłoki do krycia smołą, powłoki do krycia dachów, rozcieńczalniki, zagęszczacze i utrwalacze do barwników, farb, lakierów, bejcy, pokostów, barwniki do betonu, pigmenty rozproszone
w wodzie do barwienia betonu, farby przemysłowe do zastosowania
na powierzchniach betonowych, środki uszczelniające beton-farby,
środki do gruntowania betonu-farby, powłoki do wykańczania betonu, utwardzane promieniami powłoki do betonu, mieszanki powłokowe do konserwacji betonu jako farby lub oleje, 17 materiały
izolacyjne, zaprawy izolacyjne, taśmy izolacyjne, kit, tkaniny izolacyjne, farby i lakiery izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, substancje do izolacji przeciwwilgociowych stosowane w budownictwie,
materiały uszczelniające, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, materiały wypełniające, bawełna, wata do uszczelniania, wełna mineralna, wata szklana, materiały ciepłochronne, materiały wyściełające
z gumy lub tworzyw sztucznych, rury giętkie niemetalowe, uszczelki
i złączki do rur, półprzetworzone żywice syntetyczne, 19 materiały
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budowlane niemetalowe, asfalt, smoła i bitumy, wyroby i powłoki
bitumiczne stosowne w budownictwie, beton, zaczyn cementowy,
gips, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, tynki, zaprawy i masy
budowlane, w tym murarskie, tynkarskie, do spoinowania okładzin,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, cement
do łączenia elementów i wypełniania spoin, zaprawy cementowe
do łączenia elementów i wypełniania spoin.

(111) 325021
(220) 2019 03 13
(210) 497118
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) go-kantor.com.pl
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do informacji rynku finansowego niezbędnych w operowaniu
nimi w obrocie, z uwzględnieniem obligacji i zapewnieniem obrotu giełdowego wraz z potwierdzaniem transakcji, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające monitorowanie stanu limitów kredytowych uczestników transakcji, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do informacji finansowych w zakresie kontraktów terminowych, kontraktów dotyczących obrotu walutowego,
instrumentów finansowych maklerstwa, handlu, inwestycji rynków
finansowych oraz notowań i indeksów giełdowych, elektroniczne
publikacje pobieralne w postaci biuletynów elektronicznych z zakresu biznesu, finansów i inwestycji, 36 usługi finansowe i bankowe
związane z dostarczaniem i operowaniem rynkowymi instrumentami finansowymi, udostępnianie rynków elektronicznych dla obrotu
instrumentami finansowymi, dostarczanie informacji finansowej,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, usługi
zawierania transakcji i obrotu instrumentami finansowymi, informacjami w dziedzinie maklerstwa, handlu, inwestycji, przedsiębiorstw,
rynków finansowych, notowań, indeksów i cen giełdowych, usługi
finansowe w zakresie egzekucji, potwierdzeń, rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi wymiany finansowej, papierów wartościowych
i towarów, w tym wszystkie także za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych online, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie
informacji finansowych świadczone za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych online.
(111) 325022
(220) 2019 03 13
(210) 497121
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gokantor
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do informacji rynku finansowego niezbędnych w operowaniu
nimi w obrocie, z uwzględnieniem obligacji i zapewnieniem obrotu giełdowego wraz z potwierdzaniem transakcji, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające monitorowanie stanu limitów kredytowych uczestników transakcji, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do informacji finansowych w zakresie kontraktów terminowych, kontraktów dotyczących obrotu walutowego,
instrumentów finansowych maklerstwa, handlu, inwestycji rynków
finansowych oraz notowań i indeksów giełdowych, elektroniczne
publikacje pobieralne w postaci biuletynów elektronicznych z zakresu biznesu, finansów i inwestycji, 36 usługi finansowe i bankowe
związane z dostarczaniem i operowaniem rynkowymi instrumentami finansowymi, udostępnianie rynków elektronicznych dla obrotu
instrumentami finansowymi, dostarczanie informacji finansowej,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, usługi
zawierania transakcji i obrotu instrumentami finansowymi, informacjami w dziedzinie maklerstwa, handlu, inwestycji, przedsiębiorstw,
rynków finansowych, notowań, indeksów i cen giełdowych, usługi
finansowe w zakresie egzekucji, potwierdzeń, rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi wymiany finansowej, papierów wartościowych
i towarów, w tym wszystkie także za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych online, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie
informacji finansowych świadczone za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych online.
(111) 325023
(151) 2019 09 26

(220) 2015 05 29
(441) 2015 09 14

(210) 443074
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(732) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hebe zdrowie i piękno
(540)

(591) różowy, biały, fioletowy, pomarańczowy
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, płatki z bawełny do celów kosmetycznych, patyczki higieniczne, wata do celów higienicznych, 4
świece do oświetlenia, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, podpaski, tampony menstruacyjne, testy ciążowe, preparaty ułatwiające ząbkowanie, 8 narzędzia
i przyrządy o napędzie ręcznym, sztućce, maszynki do golenia, ostrza
do golenia, przybory do depilacji, przybory do manicure i pedicure,
pęsety, nożyczki, 9 urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, żelazka
elektryczne, elektroniczne nianie, 10 smoczki dla niemowląt, butelki
dla niemowląt, termometry dla celów medycznych, 11 elektryczne
podgrzewacze do butelek dla niemowląt, czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne lampy, filtry do wody pitnej,
grille, suszarki do włosów, 12 wózki dla dzieci, siatki ochronne do wózków dla dzieci, foteliki samochodowe dla dzieci, 16 papier i karton,
fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), książki, afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, artykuły papiernicze na przyjęcia, bielizna stołowa papierowa, biuletyny
[materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze, blistry, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, chusteczki
celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki do nosa papierowe,
chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, czasopisma [periodyki], dekoracyjny
papier do pakowania, druki, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne,
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane ulotki informacyjne,
drukowane zaproszenia, formularze [blankiety, druki], gazety, higieniczne ręczniki papierowe do rąk, jednorazowe produkty papierowe,
kalendarze, kartki okolicznościowe, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kokardy papierowe, koperty,
kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, nagłówki listów,
naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ozdoby papierowe na przyjęcia,
pamiętniki, dzienniki, papier do korespondencji, papier firmowy,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe chusteczki higieniczne,
papierowe obrusy, papierowe podkładki do zmiany pieluszek, papierowe serwetki do użytku domowego, papierowe torby na prezenty,
periodyki, podręczniki, podstawki papierowe, prospekty, publikacje
drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, ręczniki papierowe, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], rysunki, serwetki jednorazowe, skoroszyty,
śliniaki papierowe, szyldy papierowe, tablice drukowane, terminarze,
teczki papierowe, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, papier toaletowy, ręczniki kuchenne papierowe, pieluchy
niemowlęce z papieru lub celulozy, materiały biurowe, kleje do celów
biurowych lub domowych, pędzle do malowania, sprzęt biurowy
z wyjątkiem mebli, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki,
grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem pędzli do malowania, nocniki, nakładki na toalety dla dzieci, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze
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nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 ozdoby do włosów, 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, przyprawy, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej w sklepach środków wybielających
i innych substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, środków perfumeryjnych,
olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów,
środków do czyszczenia zębów, chusteczek nasączonych płynami
kosmetycznymi, płatków z bawełny do celów kosmetycznych, patyczków higienicznych, waty do celów higienicznych, świec do oświetlenia, produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych, żywności dla
niemowląt, plastrów, materiałów opatrunkowych, środków odkażających, środków do zwalczania robactwa, podpasek, tamponów menstruacyjnych, testów ciążowych, preparatów ułatwiających ząbkowanie, narzędzi i przyrządów o napędzie ręcznym, sztućców, maszynek
do golenia, ostrzy do golenia, przyborów do depilacji, przyborów
do manicure i pedicure, pęset, nożyczek, urządzeń i przyrządów fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, do ważenia, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do celów dydaktycznych,
urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, nagranych dysków, żelazek elektrycznych, elektronicznych
niań, smoczków dla niemowląt, butelek dla niemowląt, termometrów dla celów medycznych, elektrycznych podgrzewaczy do butelek
dla niemowląt, czajników elektrycznych, elektrycznych ekspresów
do kawy, elektrycznych lamp, filtrów do wody pitnej, grilli, nocników, nakładek na toalety dla dzieci, suszarek do włosów, wózków dla
dzieci, siatek ochronnych do wózków dla dzieci, fotelików samochodowych dla dzieci, artykułów papierniczych do pisania, artykułów
papierniczych na przyjęcia, bielizny stołowej papierowej, biurowych
artykułów papierniczych, blistrów, chusteczek celulozowych do celów kosmetycznych, chusteczek do nosa papierowych, chusteczek
higienicznych, chusteczek toaletowych, chusteczek papierowych
do użytku kosmetycznego, dekoracyjnego papieru do pakowania,
higienicznych ręczników papierowych do rąk, jednorazowych produktów papierowych, kokard papierowych, papierowych chusteczek higienicznych, papierowych obrusów, papierowych podkładek
do zmiany pieluszek, papierowych serwetek do użytku domowego,
papierowych toreb na prezenty, podstawek papierowych, ręczników
papierowych, serwetek jednorazowych, śliniaków papierowych, przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego oraz pojemników,
grzebieni i gąbek, pędzli z wyjątkiem pędzli do malowania, tekstyliów i wyrobów włókienniczych, narzut na łóżka i obrusów, odzieży,
obuwia, nakryć głowy, ozdób do włosów, gier i zabawek, artykułów
sportowych i gimnastycznych, ozdób choinkowych, mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych,
suszonych i gotowanych owoców i warzyw, galaretek, dżemów, kompotów, jaj, mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczy jadalnych,
kawy, herbaty, kakao, cukru, ryżu, tapioki, sago, kawy nienaturalnej,
mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów, miodu, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy,
octu, przypraw, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych,
syropów i innych preparatów do produkcji napojów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 44 usługi optyczne, usługi
medyczne, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi farmaceutyczne.

(111) 325024
(220) 2019 03 13
(210) 497139
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Go-kantor
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do informacji rynku finansowego niezbędnych w operowaniu
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nimi w obrocie, z uwzględnieniem obligacji i zapewnieniem obrotu giełdowego wraz z potwierdzaniem transakcji, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające monitorowanie stanu limitów kredytowych uczestników transakcji, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do informacji finansowych w zakresie kontraktów terminowych, kontraktów dotyczących obrotu walutowego,
instrumentów finansowych maklerstwa, handlu, inwestycji rynków
finansowych oraz notowań i indeksów giełdowych, elektroniczne
publikacje pobieralne w postaci biuletynów elektronicznych z zakresu biznesu, finansów i inwestycji, 36 usługi finansowe i bankowe
związane z dostarczaniem i operowaniem rynkowymi instrumentami finansowymi, udostępnianie rynków elektronicznych dla obrotu
instrumentami finansowymi, dostarczanie informacji finansowej,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, usługi
zawierania transakcji i obrotu instrumentami finansowymi, informacjami w dziedzinie maklerstwa, handlu, inwestycji, przedsiębiorstw,
rynków finansowych, notowań, indeksów i cen giełdowych, usługi
finansowe w zakresie egzekucji, potwierdzeń, rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi wymiany finansowej, papierów wartościowych
i towarów, w tym wszystkie także za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych online, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie
informacji finansowych świadczone za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych online.

(111) 325025
(220) 2019 03 13
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEET POINT
(540)

(210) 497151

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.03, 26.03.01, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, programy telewizyjne i radiowe, filmy, audycje telewizyjne i radiowe utrwalone
na nośnikach danych w zapisie cyfrowym w wersji do odtwarzania
plików audio i wideo oraz komputerach multimedialnych, zapisane
nośniki dźwięku, obrazu i informacji, 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki, broszury, notesy, kalendarze, katalogi, segregatory, zaszyty, podręczniki, ulotki, prospekty, 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, produkcja audycji i filmów reklamowych dla radia,
telewizji, filmu, Internetu, badanie opinii publicznej, badanie 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 programów radiowych
i telewizyjnych, organizacja i prowadzenie targów, konkursów, widowisk, pokazów, spektakli, imprez rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, udostępnianie gier i programów komputerowych on-line.
(111) 325026
(220) 2019 03 14
(210) 497166
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUKE STONE
(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

154

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) 325027
(220) 2019 03 14
(210) 497173
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) ZAKŁAD BUDOWY MASZYN DOŚWIADCZALNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZBMD
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia oraz ich części, w tym górnicze
i do przeróbki surowców mineralnych jak: zmechanizowane obudowy ścianowe, zmechanizowane obudowy skrzyżowań ściana-chodnik, obudowy zmechanizowane specjalnych przeznaczeń,
obudowy dla ratownictwa górniczego, urządzenia hydrauliki siłowej,
rurociągi magistralne, kombajny ścianowe, przenośniki zgrzebłowe
ścianowe, przenośniki zgrzebłowe podścianowe, przenośniki taśmowe, jednostki napędowe urządzeń górniczych, koleje górnicze
jedno-i dwuszynowe oraz urządzenia do górniczego transportu
kołowego, maszyny towarów, urządzenia chodnikowe, urządzenia
małej mechanizacji, urządzenia wyciągowe, przesiewacze wibracyjne, osadzarki i klasyfikatory pulsacyjne, mieszalniki, wzbogacalniki zawiesinowe, przenośniki kubełkowe, podajniki, próbobiorniki
i kwartowniki, jak również przekładnie zębate i planetarne, wentylatory, urządzenia odpylające, silniki, reduktory, motoreduktory i multipilkatory prędkości obrotowej, sprzęgła, 37 usługi dla górnictwa
i przemysłu na powierzchni i w podziemiach zakładów górniczych,
a w tym instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn elektrycznych, remonty maszyn i urządzeń górniczych, usługi
blacharskie i dekarskie, usługi ślusarskie, usługi w zakresie nadzoru
budowlanego, instalowanie i naprawy alarmów przeciwpożarowych
i przeciwwybuchowych w podziemiach zakładów górniczych, budowa i konserwacja rurociągów przemysłowych i instalacji wentylacyjnych, obsługa i naprawy taboru samochodowego, czyszczenie
wnętrz budynków oraz ich powierzchni zewnętrznej, usługi stolarskie, instalowanie i naprawy telefonów, malowanie i konserwacja znaków informacyjnych oraz ostrzegawczych na powierzchni
i w podziemiach zakładów górniczych, dokumentacja techniczna.
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(111) 325028
(220) 2019 03 14
(210) 497176
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SCOGLIO GRIGIA
(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) 325029
(220) 2019 03 14
(210) 497191
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) GABZDYL ANDRZEJ, KUREK PAWEŁ, WOJTAL WŁODZIMIERZ
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELTE-S SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELTE-S
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.13.25
(510), (511) 42 projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów
jako skanowanie, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
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elektroniczna konwersja danych lub programów, hosting serwerów,
instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych,
oprogramowanie jako usługa, powielanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach w formie stron internetowych, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, usługi
graficzne, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
wypożyczanie i hosting serwerów, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 325030
(220) 2019 03 18
(210) 497270
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) TYTZ ARTUR ARIMAR, Kałęczyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) icarp.pl
(510), (511) 28 gry, zabawki, przyrządy gimnastyczne i sportowe, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do tenisa piłki, piłki sportowe, piłki do gier, piłki golfowe, piłki tenisowe, piłki do koszykówki,
ochraniacze na piszczele, kolana, łokcie i kostki do celów sportowych, rękawice sportowe, rakiety do gry w tenisa stołowego, kije
do krykieta, kije golfowe, rakiety do badmintona i squasha oraz
ich części, torby na przyrządy sportowe, specjalnie dopasowane
torby i pokrowce na rakiety tenisowe, rakietki do tenisa stołowego,
rakietki do badmintona, rakiety do squasha, rakiety do krykieta, kije
golfowe i hokejowe, siatki do celów sportowych, siatki do bramek
i siatki do gry w piłkę, taśmy do imprez sportowych, wyposażenie
wędkarskie, sprzęt oraz osprzęt wędkarski, wędki do łowienia, wędziska i przynależne pokrowce, kołowrotki, żyłki, żyłki przyponowe,
linki oraz sznury wędkarskie przypony, haki, haczyki wędkarskie,
sztuczne przynęty wędkarskie, zanęty wędkarskie, błystki wahadłowe i obrotowe, rippery, pikleryl woblery, twistery, spławiki, ciężarki
wędkarskie, podbieraki wędkarskie, sadze wędkarskie, pudełka
wędkarskie, podpórki wędkarskie, stojaki na wędki, krzesełka wędkarskie, elektroniczne wskaźniki brania do użytku w wędkarstwie,
harpuny do użytku w rybołówstwie, sygnalizatory wędkarskie,
skrzynki na sprzęt wędkarski, futerały do wędek, sportowe torby
wędkarskie, wskaźniki brania dla wędkarstwa, czujniki brania, alarmy
powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie,
pasy wędkarskie, koszyki wędkarskie, nadmuchiwane pływadełka
dla wędkarzy, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, zapachowe
przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy paternoster [sprzęt
wędkarski], 35 usługi merchandisingu, przygotowywanie materiałów reklamowych i merchandisingowych dla osób trzecich, usługi
doradztwa w zakresie public relations, badania w zakresie public
relations, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów
i reklamy, szkolenia z zakresu public relations, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, usługi
reklamowe w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie
reklamy, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych
(koszulki, kubki), organizowanie i obsługa-handlowych lub reklamowych wystaw, giełd i targów, zawodów sportowych, organizowanie
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi menedżerskie dla sportowców, udostępnianie
informacji z wykorzystaniem baz danych dotyczących bieżących
wydarzeń politycznych, gospodarczych i sportowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu w tym e-handlu,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży
za pomocą sklepu internetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej,
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następujących towarów: odzież, bielizna osobista, kostiumy kąpielowe, koszulki, krawaty, szlafroki, wyroby pończosznicze, skarpetki,
nakrycia głowy, nauszniki, paski, daszki przeciwsłoneczne, obuwie,
obuwie sportowe, obuwie wędkarskie, odzież sportowa i treningowa, odzież z nadrukami reklamowymi, odzież wędkarska, wodery,
kombinezony, kamizelki wędkarskie, kombinezony wypornościowe,
kurtki i płaszcze wędkarskie, wiatrówki, spodnie wędkarskie, płaszcze i komplety przeciwdeszczowe, bielizna termoaktywna, rękawiczki wędkarskie, czapki, kominiarki, kapelusze, pasy wędkarskie, ręczniki wędkarskie, okulary polaryzacyjne, latarki, echosondy, preparaty
na komary, kleszcze, noże, obcinaczki, szczypce, cążki, rozwieracze
wędkarskie, ostrzałki, kosy wędkarskie, parasole, namioty, gry, zabawki, przyrządy gimnastyczne i sportowe, artykuły gimnastyczne
i sportowe, sprzęt do tenisa piłki, piłki sportowe, piłki do gier, piłki
golfowe, piłki tenisowe, piłki do koszykówki, ochraniacze na piszczele, kolana, łokcie i kostki do celów sportowych, rękawice sportowe,
rakiety do gry w tenisa stołowego, kije do krykieta, kije golfowe,
rakiety do badmintona i squasha oraz ich części, torby na przyrządy sportowe, specjalnie dopasowane torby i pokrowce na rakiety
tenisowe, rakietki do tenisa stołowego, rakietki do badmintona, rakiety do squasha, rakiety do krykieta, kije golfowe i hokejowe, siatki
do celów sportowych, siatki do bramek i siatki do gry w piłkę, taśmy
do imprez sportowych, wyposażenie wędkarskie, sprzęt oraz osprzęt
wędkarski, wędki do łowienia, wędziska i przynależne pokrowce,
kołowrotki, żyłki, żyłki przyponowe, linki oraz sznury wędkarskie
przypony, haki, haczyki wędkarskie, sztuczne przynęty wędkarskie,
zanęty wędkarskie, błystki wahadłowe i obrotowe, rippery, pikleryl
woblery, twistery, spławiki, ciężarki wędkarskie, podbieraki wędkarskie, sadze wędkarskie, pudełka wędkarskie, podpórki wędkarskie,
stojaki na wędki, krzesełka wędkarskie, elektroniczne wskaźniki brania do użytku w wędkarstwie, harpuny do użytku w rybołówstwie,
sygnalizatory wędkarskie, skrzynki na sprzęt wędkarski, futerały
do wędek, sportowe torby wędkarskie, wskaźniki brania dla wędkarstwa: czujniki brania, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, pasy wędkarskie, koszyki wędkarskie,
nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, urządzenia do zarzucania
żyłek wędkarskich, mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa
muchowego, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy paternoster [sprzęt wędkarski] .

(111) 325031
(220) 2019 03 13
(210) 497123
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gokantor.pl
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do informacji rynku finansowego niezbędnych w operowaniu
nimi w obrocie, z uwzględnieniem obligacji i zapewnieniem obrotu giełdowego wraz z potwierdzaniem transakcji, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające monitorowanie stanu limitów kredytowych uczestników transakcji, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do informacji finansowych w zakresie kontraktów terminowych, kontraktów dotyczących obrotu walutowego,
instrumentów finansowych maklerstwa, handlu, inwestycji rynków
finansowych oraz notowań i indeksów giełdowych, elektroniczne
publikacje pobieralne w postaci biuletynów elektronicznych z zakresu biznesu, finansów i inwestycji, 36 usługi finansowe i bankowe
związane z dostarczaniem i operowaniem rynkowymi instrumentami finansowymi, udostępnianie rynków elektronicznych dla obrotu
instrumentami finansowymi, dostarczanie informacji finansowej,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, usługi
zawierania transakcji i obrotu instrumentami finansowymi, informacjami w dziedzinie maklerstwa, handlu, inwestycji, przedsiębiorstw,
rynków finansowych, notowań, indeksów i cen giełdowych, usługi
finansowe w zakresie egzekucji, potwierdzeń, rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi wymiany finansowej, papierów wartościowych
i towarów, w tym wszystkie także za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych online, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie
informacji finansowych świadczone za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych online.
(111) 325032
(220) 2019 03 11
(210) 496919
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 29
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAS NA GRILL
(540)

(531) 13.03.07, 01.15.05, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia do grillów, 4 paliwa, brykiety materiałów palnych, brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu,
węgiel drzewny, drewno opałowe, zapalniki drewna, węgla i węgla
drzewnego w formie stałej i płynnej, podpałki, rozpałka parafinowa,
zapałki do grilla i kominka, 6 folie metalowe do gotowania i pieczenia, folie metalowe do zawijania i pakowania, folia aluminiowa
do grilla, folia aluminiowa, aluminiowe tacki do grilla, 8 noże kuchenne, sztućce, zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana
z tworzyw sztucznych [sztućce], sztućce do grilla, szczypce do grilla,
akcesoria do grillowania, 11 urządzenia do grillowania, rożna (grille),
grille jednorazowe, zapalniczki i zapalarki, 16 obrusy papierowe, papierowe serwetki stołowe, jednorazowe produkty papierowe, serwetki, podstawki papierowe lub tekturowe pod kufle i szklanki, obrusy papierowe, torby do pakowania z papieru, pojemniki papierowe
i tekturowe na artykuły żywnościowe nie zawarte w innych klasach,
ręczniki papierowe, papier kuchenny w rolkach, afisze, plakaty, broszury, materiały drukowane, ulotki., 25 odzież, nakrycia głowy, fartuchy do grillowania, 29 mięso, wyroby mięsne, kiełbasy, wędliny, drób,
wyroby z drobiu, dziczyzna, wyroby z dziczyzny, produkty sojowe,
ryby, owoce morza, mięczaki, sery, tofu, jajka, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby, przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, sałatki i dania gotowe, oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao,
nienaturalna kawa, mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki, bagietki,
wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze i słodycze, ryż, makaron,
kluski i kasze spożywcze, przyprawy, zioła, sól z przyprawami, sosy
przyprawowe na bazie owoców lub warzyw, przyprawy do sałatek,
pieprz, sól kuchenna, keczup, majonezy, musztarda, sosy (przyprawy), sosy do grillowania, sosy sałatkowe, marynaty, ocet, musztarda,
chrzan, potrawy gotowe, lody, lód, 31 świeże owoce, świeże warzywa, 32 piwo, piwa bezalkoholowe, piwo smakowe, napoje mieszane
z dodatkiem piwa.
(111) 325033
(220) 2014 06 17
(210) 430153
(151) 2019 10 16
(441) 2014 09 29
(732) SIGMA PUMPY HRANICE S.R.O., HRANICE I-MESTO (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) KDFU
(510), (511) 7 pompy jako części maszyn, silników i urządzeń napędowych oraz ich części, pompy hydrodynamiczne, takie jak odśrodkowe, osiowe i wirowe, urządzenia pompujące i armatury należące
do tej klasy, stacje pompujące, wszelkiego rodzaju armatury, takie jak
zawory, dławiki, suwaki, kurki, regulatory ciśnienia i ilości, jako części maszyn i urządzeń, akcesoria, urządzenia instalacyjne oraz części
urządzeń pompujących i samoczynnych włączników, silniki elektryczne z wyłączeniem silników do samochodów, sprzęgła, włączniki ciśnieniowe, pływaki i włączniki pływakowe, jako części maszyn
i urządzeń, automatyczne wyłączniki, filtry i wentylatory, jako części
maszyn i urządzeń, 9 regulacyjne urządzenia włącznikowe, urządzenia elektryczne do sterowania i nadzoru pracy pomp oraz agregatów
pompowych, przełączniki wieloobrotowe, przełączniki ochronne,
indykatory pracy silnika, urządzenia rejestrujące do zdalnego znakowania poziomu wody i ilości dopływu, urządzenia sygnalizacyjne
i alarmowe – akustyczne, optyczne i kombinowane, wodomierze,
11 hydrofory włącznie z hydroforami domowymi, stacje pompowe
należące do tej klasy, urządzenia nawadniające, maszyny i urządzenia do sztucznego nawadniania włącznie z urządzeniami przenośnymi, urządzenia do spuszczania, hydranty, części wskazanych
wyżej urządzeń-zbiorniki, armatury, złączki, kosze ssawne, zawory
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i filtry, wszelkiego rodzaju opryskiwacze, rozpryskiwacze, urządzenia wodociągowe, akcesoria, urządzenia instalacyjne i części urządzeń pompujących należących do tej klasy, kanalizacja ciśnieniowa,
jednostki kanalizacyjne, urządzenia do czyszczenia ścieków, stacje
uzdatniania wody i oczyszczalnie wody oraz części tych systemów,
takie jak powietrzniki, kotły do ogrzewania wody, z wyjątkiem kotłów
jako części maszyn, zbiornik, włączniki samoczynne, włączniki, pływaki, filtry i kosze ssawne jako części wskazanych wyżej urządzeń.

(111) 325034
(220) 2014 09 01
(151) 2019 10 07
(441) 2014 12 22
(732) RADIX-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rotmanka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIX-BIS
(540)

(210) 432899

(591) zielony
(531) 26.04.18, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dżemy, rodzynki, daktyle, olej kokosowy, chipsy owocowe, 31 ziarna, nasiona, produkty zbożowe, kukurydza, 32 soki
owocowe.
(111) 325035
(220) 2014 11 19
(151) 2019 10 17
(441) 2015 03 02
(732) MARCINKIEWICZ JOANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMAR
TRANSLATIONS
AmaR
SPECJALISTYCZNE
(540)

(210) 435811

TŁUMACZENIA

(591) żółty, granatowy, biały, szary, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, tłumaczenia językowe, tłumaczenia języka migowego, tłumaczenia w alfabecie Braille’a, usługi wydawnicze, usługi
organizowania targów, wystaw i kongresów.
(111) 325036
(220) 2014 12 29
(210) 437291
(151) 2019 10 02
(441) 2015 04 13
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vettia
(540)

(591) jasnoszary, czarny
(531) 27.05.01
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
szampony dla zwierząt domowych, preparaty higieniczne dla zwierząt, 31 karma dla zwierząt, pasza dla zwierząt, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt, pokarm dla
zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt,
siemię lniane jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt.
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(111) 325037
(220) 2015 04 20
(210) 441586
(151) 2019 10 02
(441) 2015 08 03
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIO-SILICA
(510), (511) 29 koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami będące produktami spożywczymi, napoje mleczne lub z przewagą mleka, 30
koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi będące produktami
spożywczymi.
(111) 325038
(220) 2015 11 30
(210) 449863
(151) 2019 09 30
(441) 2016 02 29
(732) GODLEWSKA MAGDALENA BEATA CITY PL NIERUCHOMOŚCI,
Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITYPL NIERUCHOMOŚCI
(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 17.02.01, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje nieruchomości, wycena nieruchomości, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, oszacowanie i wycena majątku
nieruchomego, administrowanie nieruchomościami.
(111) 325039
(220) 2015 07 24
(210) 445177
(151) 2019 09 26
(441) 2015 11 09
(732) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WROCLAW MEDICAL UNIVERSITY
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 03.07.02, 24.01.09, 24.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, elektroniczne nośniki danych, optyczne
nośniki danych, oprogramowanie komputerowe, publikacje na nośnikach elektronicznych lub optycznych, 10 Aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), publikacje na nośniku papierowym, 25 odzież, nakrycia głowy, koszulki, 41 nauczanie, kształcenie,
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie studiów wyższych, organizowanie i obsługa kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów i innych imprez naukowych, publikowanie książek
i wydawnictw, wypożyczanie książek i wydawnictw, usługi edukacyjne świadczone przez uczelnie wyższe, przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i egzaminów, prowadzenie strony internetowej, 42
badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, prowadzenie badań naukowych w zakresie medycyny, farmacji, biologii, chemii, biotechnologii,
metod terapii, prace badawczo rozwojowe dla osób trzecich, usługi
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świadczone przez laboratoria naukowe, 44 usługi medyczne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, prowadzenie poradni
medycznych, prowadzenie klinik i szpitali, wykonywanie zabiegów
medycznych, przeprowadzanie analiz i badań medycznych, usługi
analityki medycznej, diagnozowanie i leczenie chorób.

(111) 325040
(220) 2015 07 24
(210) 445165
(151) 2019 09 26
(441) 2015 10 26
(732) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WROCLAW MEDICAL UNIVERSITY
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 03.07.02, 24.01.09, 24.01.17, 23.01.01, 27.05.05, 29.01.12,
26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, elektroniczne nośniki danych, optyczne
nośniki danych, oprogramowanie komputerowe, publikacje na nośnikach elektronicznych lub optycznych, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), publikacje na nośniku papierowym, 25 odzież, nakrycia głowy, koszulki, 41 nauczanie, kształcenie,
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie studiów wyższych, organizowanie i obsługa kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów i innych imprez naukowych, publikowanie książek
i wydawnictw, wypożyczanie książek i wydawnictw, usługi edukacyjne świadczone przez uczelnie wyższe, przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i egzaminów, prowadzenie strony internetowej, 42
badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, prowadzenie badań naukowych w zakresie medycyny, farmacji, biologii, chemii, biotechnologii,
metod terapii, prace badawczo rozwojowe dla osób trzecich, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, 44 usługi medyczne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, prowadzenie poradni
medycznych, prowadzenie klinik i szpitali, wykonywanie zabiegów
medycznych, przeprowadzanie analiz i badań medycznych, usługi
analityki medycznej, diagnozowanie i leczenie chorób.
(111) 325041
(220) 2015 05 29
(210) 443111
(151) 2019 10 14
(441) 2015 09 14
(732) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hebe zdrowie i piękno
(540)

(591) rózowy, fioletowy, pomarańczowy
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
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do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, płatki z bawełny do celów kosmetycznych, patyczki higieniczne, wata do celów higienicznych, 4
świece do oświetlenia, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, podpaski, tampony
menstruacyjne, testy ciążowe, preparaty ułatwiające ząbkowanie, 8
narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, sztućce, maszynki do golenia, ostrza do golenia, przybory do depilacji, przybory do manicure
i pedicure, pęsety, nożyczki, 9 urządzenia i przyrządy fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania,
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski,
żelazka elektryczne, elektroniczne nianie, 10 smoczki dla niemowląt,
butelki dla niemowląt, termometry dla celów medycznych, 11 elektryczne podgrzewacze do butelek dla niemowląt, czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne lampy, filtry do wody
pitnej, grille, suszarki do włosów, 12 wózki dla dzieci, siatki ochronne
do wózków dla dzieci, foteliki samochodowe dla dzieci, 16 papier
i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), książki, afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, artykuły papiernicze na przyjęcia, bielizna stołowa papierowa,
biuletyny [materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze,
blistry, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki
do nosa papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe,
chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, czasopisma [periodyki], dekoracyjny papier do pakowania, druki, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane
materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane
ulotki informacyjne, drukowane zaproszenia, formularze [blankiety,
druki], gazety, higieniczne ręczniki papierowe do rąk, jednorazowe
produkty papierowe, kalendarze, kartki okolicznościowe, kartonowe
pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kokardy
papierowe, koperty, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, nagłówki listów, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ozdoby
papierowe na przyjęcia, pamiętniki, dzienniki, papier do korespondencji, papier firmowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe
chusteczki higieniczne, papierowe obrusy, papierowe podkładki
do zmiany pieluszek, papierowe serwetki do użytku domowego,
papierowe torby na prezenty, periodyki, podręczniki, podstawki papierowe, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe,
pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, ręczniki
papierowe, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], rysunki, serwetki jednorazowe, skoroszyty, śliniaki papierowe, szyldy papierowe,
tablice drukowane, terminarze, teczki papierowe, torby papierowe,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru
lub kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, papier toaletowy, ręczniki
kuchenne papierowe, pieluchy niemowlęce z papieru lub celulozy,
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, pędzle
do malowania, sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem pędzli do malowania, nocniki, nakładki na toalety dla dzieci,
24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 ozdoby do włosów, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 29 mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, przyprawy, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35
usługi reklamowe i promocyjne, usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej w sklepach środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydeł, środków perfumeryjnych, olejków eterycznych,
kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, chusteczek nasączonych płynami kosmetycznymi, płatków z bawełny do celów kosmetycznych, patyczków higienicznych,
waty do celów higienicznych, świec do oświetlenia, produktów
farmaceutycznych i weterynaryjnych, żywności dla niemowląt, pla-
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strów, materiałów opatrunkowych, środków odkażających, środków
do zwalczania robactwa, podpasek, tamponów menstruacyjnych,
testów ciążowych, preparatów ułatwiających ząbkowanie, narzędzi
i przyrządów o napędzie ręcznym, sztućców, maszynek do golenia,
ostrzy do golenia, przyborów do depilacji, przyborów do manicure
i pedicure, pęset, nożyczek, urządzeń i przyrządów fotograficznych,
kinematograficznych, optycznych, do ważenia, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do celów dydaktycznych, urządzeń
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów,
nagranych dysków, żelazek elektrycznych, elektronicznych niań,
smoczków dla niemowląt, butelek dla niemowląt, termometrów dla
celów medycznych, elektrycznych podgrzewaczy do butelek dla niemowląt, czajników elektrycznych, elektrycznych ekspresów do kawy,
elektrycznych lamp, filtrów do wody pitnej, grilli, nocników, nakładek
na toalety dla dzieci, suszarek do włosów, wózków dla dzieci, siatek
ochronnych do wózków dla dzieci, fotelików samochodowych dla
dzieci, artykułów papierniczych do pisania, artykułów papierniczych
na przyjęcia, bielizny stołowej papierowej, biurowych artykułów papierniczych, blistrów, chusteczek celulozowych do celów kosmetycznych, chusteczek do nosa papierowych, chusteczek higienicznych,
chusteczek toaletowych, chusteczek papierowych do użytku kosmetycznego, dekoracyjnego papieru do pakowania, higienicznych
ręczników papierowych do rąk, jednorazowych produktów papierowych, kokard papierowych, papierowych chusteczek higienicznych,
papierowych obrusów, papierowych podkładek do zmiany pieluszek, papierowych serwetek do użytku domowego, papierowych toreb na prezenty, podstawek papierowych, ręczników papierowych,
serwetek jednorazowych, śliniaków papierowych, przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego oraz pojemników, grzebieni
i gąbek, pędzli z wyjątkiem pędzli do malowania, tekstyliów i wyrobów włókienniczych, narzut na łóżka i obrusów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, ozdób do włosów, gier i zabawek, artykułów sportowych
i gimnastycznych, ozdób choinkowych, mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych
i gotowanych owoców i warzyw, galaretek, dżemów, kompotów,
jaj, mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczy jadalnych, kawy,
herbaty, kakao, cukru, ryżu, tapioki, sago, kawy nienaturalnej, mąki
i produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy,
lodów, miodu, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu,
przypraw, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych,
syropów i innych preparatów do produkcji napojów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 44 usługi optyczne,
usługi medyczne, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi farmaceutyczne.

(111) 325042
(220) 2016 03 04
(210) 453171
(151) 2019 09 30
(441) 2016 06 06
(732) FUNDACJA CZUŁEGO BARBARZYŃCY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) szczebrzeszyn stolica języka polskiego
(510), (511) 16 Papier, karton i wyroby z papieru i kartonu, mianowicie: aktówki jako [artykuły biurowe], albumy do wklejania, almanachy jako [roczniki], artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy,
bilety, biuletyny informacyjne, bloki jako [artykuły papiernicze],
bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze z celulozy regenerowanej
do pakowania, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako [statuetki] z papieru mâché, formularze jako [blankiety, druki], gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki grające
z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne
niż do gier, karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy,
koperty jako [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub
papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako
[materiały piśmienne], notatniki jako [notesy], okładki, obwoluty jako
[artykuły papiernicze], opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier [listowy], papier pergaminowy, papier przebitkowy jako [materiały piśmienne], papier srebrny, papier
świecący, papier w arkuszach jako [artykuły piśmienne], podkładki
do pisania z klipsem, podręczniki jako [książki], podstawki na stół
papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako [ryciny],
segregatory jako [artykuły biurowe], serwetki papierowe, skoroszyty,
skoroszyty na dokumenty, szablony jako [artykuły piśmienne], szyldy
z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów
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papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako
[artykuły biurowe], teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako
[koperty, woreczki] z papieru, ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia jako [artykuły papiernicze], zeszyty, plakaty, afisze, obrazy,
albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, czasopisma, periodyki, ulotki, 41 usługi
w zakresie edukacji, usługi w zakresie organizowania szkoleń, imprez
kulturalnych i edukacyjnych, usługi rozrywkowe, usługi związane
ze sportem i kulturą, organizowanie i obsługa konferencji, festiwalów, kongresów, warsztatów, gier i zabaw językowo-literackich, imprez plastycznych, wernisaży, koncertów, organizowanie kiermaszów
książki, organizowanie spotkań autorskich, spektakli, wieczorów poezji, usługi w zakresie publikowania książek, usługi w zakresie publikowania tekstów (innych niż reklamowe), publikacje on-line książek
periodyków, tekstów (innych niż reklamowe), publikacja zdjęć, wypożyczanie książek.

(111) 325043
(220) 2016 03 07
(210) 453228
(151) 2019 10 17
(441) 2016 06 06
(732) BŁESZYŃSKA ANNA TRATTORIA LA RUCOLA SPÓŁKA
CYWILNA, Brzezie (PL);
STYRYLSKI KRZYSZTOF TRATTORIA LA RUCOLA SPÓŁKA
CYWILNA, Tomaszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trattoria due Tavoli
(540)

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 43 restauracje, usługi cateringowe, bary szybkiej obsługi,
kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 325044
(220) 2016 03 08
(210) 453277
(151) 2019 09 27
(441) 2016 06 06
(732) SOLARTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLARTIME
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, baterie, baterie elektryczne, baterie słoneczne, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego
ładowania, czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, elektroniczne systemy wejściowe, falowniki fotowoltaiczne,
fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, instalacje elektryczne, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, ogniwa i baterie elektryczne,
kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
moduły słoneczne, moduły fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, panele słoneczne,
płyty słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania
słonecznego na energię elektryczną, urządzenia do magazynowania
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca,
skrzynki akumulatorowe, skrzynki na baterie, skrzynki przyłączeniowe,
skrzynki do bezpieczników elektrycznych, skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, zdalne sterowanie procesami elektrycznymi,
11 elementy grzejne, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną,
instalacje grzewcze na energię słoneczną, instalacje grzewcze na energię słoneczną, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, kolektory
słoneczne do celów grzewczych, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła, oświetlenie solarne, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, podpory zaadaptowane do użytku
z kolektorami słonecznymi rurowymi, podgrzewacze wody na energię słoneczną, termiczne kolektory słoneczne, urządzenia grzewcze
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zasilane energią słoneczną, urządzenia magazynujące energię słoneczną do celów grzewczych, urządzenia do magazynowania energii
cieplnej do ogrzewania, instalacje grzewcza, urządzenia grzewcze,
36 konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych,
konsultacje finansowe w sektorze energetyki, 37 instalacja systemów
ogrzewania słonecznego, instalowanie systemów zasilanych energią
słoneczną, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja
urządzeń do wytwarzania energii, konserwacja, naprawa i odnowa
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, montaż i naprawa instalacji fotowoltaicznych, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, 40
produkcja energii przez elektrownie, usługi wytwarzania energii, wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej, wypożyczanie
sprzętu wytwarzającego energię, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej,
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 42 analizy
technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób
trzecich, audyt energetyczny, badania w dziedzinie energii, certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji
i używania energii, doradztwo związane z usługami technologicznymi
w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, usługi doradcze dotyczące zużycia energii,
profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, programowanie oprogramowania do zarządzania energią,
programowanie komputerowe dla branży energetycznej, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze
związane z wydajnością energetyczną, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi doradztwa technologicznego
w dziedzinie generowania energii alternatywnych, usługi inżynieryjne
związane z systemami zaopatrzenia w energię, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii.

(111) 325045
(220) 2015 08 07
(210) 445722
(151) 2020 01 15
(441) 2015 11 09
(732) ZAKŁADY WYTWÓRCZE AGRO-CHEMAT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOP ŁUGA SUPER
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia tkanin, mydło dezodoryzujące, mydło dezynfekujące, kora mydłoka do prania, wosk pralniczy,
soda wybielająca do tkanin, sole wybielające do tkanin, środki wybielające stosowane w pralnictwie, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencje importowo-eksportowe, prezentowanie i oferowanie
w mediach produktów dla detalicznego handlu, dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, pokazy
towarów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
telewizyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, informacja
handlowa udzielania porad konsumentom, prowadzenie sklepów
detalicznych i hurtowni oraz sprzedaż poprzez komunikację elektroniczną jak strony internetowe lub telesklepy wyselekcjonowanych
z myślą o osobach trzecich produktów, jak: preparaty do czyszczenia
tkanin, mydło dezodoryzujące, mydło dezynfekujące, kora mydłoka
do prania, wosk pralniczy, soda wybielająca do tkanin, sole wybielające do tkanin, środki wybielające stosowane w pralnictwie,, 40 prowadzenie usług w zakresie: dekatyzowania tkanin, wybielanie tkanin.
(111) 325046
(220) 2015 09 01
(151) 2019 10 09
(441) 2015 12 07
(732) POLWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mila TECHNIC
(540)

(210) 446500

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi: pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów oraz usługi polegające na kompleksowej ofer-
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cie różnych wyrobów i towarów w tym z importu, podkreślających
ich zalety oraz umożliwiającej obejrzenie i zakup nabywcom hurtowym i detalicznym, w tym za pośrednictwem katalogów i środków
komunikacji elektronicznej, wymieniając : akcesoria kosmetyczne
i fryzjerskie, czapki i czepki, fartuchy ochronne, grzebienie, maszynki
do strzyżenia i golenia, myjnie, nożyczki fryzjerskie, pelerynki, płyny
do trwałej, środki do modelowania, szpilki, siatki, suszarki do włosów,
wałki i bibułki, urządzenia oraz wyposażenia salonów fryzjerskich
i gabinetów kosmetycznych : aparaty kosmetyczne, fotele fryzjerskie,
krzesła, lustra, łóżka do zabiegów kosmetycznych, meble do salonów
fryzjerskich i gabinetów kosmetycznych, fotele obrotowe z regulacją
wysokości, osprzęt do mebli niemetalowy, meble metalowe, sprzęt
elektryczny do salonów fryzjerskich i gabinetów kosmetycznych, sterylizatory, stoły do masażu, stanowiska do manicure i pedicure, taborety, wózki, organizowanie wystaw i pokazów wyposażenia salonów
fryzjerskich i kosmetycznych.

(111) 325047
(220) 2015 05 29
(210) 443076
(151) 2019 09 26
(441) 2015 09 14
(732) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hebe zdrowie i piękno
(540)

(591) różowy, biały, fioletowy, pomarańczowy
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, chusteczki nasączone płynami
kosmetycznymi, płatki z bawełny do celów kosmetycznych, patyczki
higieniczne, wata do celów higienicznych, 4 świece do oświetlenia, 5
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, podpaski, tampony menstruacyjne, testy ciążowe,
preparaty ułatwiające ząbkowanie, 8 narzędzia i przyrządy o napędzie
ręcznym, sztućce, maszynki do golenia, ostrza do golenia, przybory
do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety, nożyczki, 9 urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, nagrane dyski, żelazka elektryczne, elektroniczne nianie, 10
smoczki dla niemowląt, butelki dla niemowląt, termometry dla celów
medycznych, 11 elektryczne podgrzewacze do butelek dla niemowląt, czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne
lampy, filtry do wody pitnej, grille, suszarki do włosów, 12 wózki dla
dzieci, siatki ochronne do wózków dla dzieci, foteliki samochodowe
dla dzieci, 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), książki, afisze, plakaty, artykuły
papiernicze do pisania, artykuły papiernicze na przyjęcia, bielizna stołowa papierowa, biuletyny [materiały drukowane], biurowe artykuły
papiernicze, blistry, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych,
chusteczki do nosa papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki
toaletowe, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, czasopisma [periodyki], dekoracyjny papier do pakowania, druki, drukowane
komunikaty prasowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane
materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane
ulotki informacyjne, drukowane zaproszenia, formularze [blankiety,
druki], gazety, higieniczne ręczniki papierowe do rąk, jednorazowe
produkty papierowe, kalendarze, kartki okolicznościowe, kartonowe
pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kokardy
papierowe, koperty, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, nagłówki listów, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ozdoby papierowe na przyjęcia, pamiętniki, dzienniki, papier do korespondencji,
papier firmowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe chusteczki
higieniczne, papierowe obrusy, papierowe podkładki do zmiany pieluszek, papierowe serwetki do użytku domowego, papierowe torby
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na prezenty, periodyki, podręczniki, podstawki papierowe, prospekty,
publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne, ręczniki papierowe, reprezentacje
graficzne [rysunki, obrazy], rysunki, serwetki jednorazowe, skoroszyty, śliniaki papierowe, szyldy papierowe, tablice drukowane, terminarze, teczki papierowe, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki,
wizytówki, papier toaletowy, ręczniki kuchenne papierowe, pieluchy
niemowlęce z papieru lub celulozy, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, pędzle do malowania, sprzęt biurowy
z wyjątkiem mebli, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki,
grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem pędzli do malowania, nocniki, nakładki na toalety dla dzieci, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze
nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 ozdoby do włosów, 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, przyprawy,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej w sklepach środków wybielających i innych
substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, środków perfumeryjnych, olejków
eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środków
do czyszczenia zębów, chusteczek nasączonych płynami kosmetycznymi, płatków z bawełny do celów kosmetycznych, patyczków higienicznych, waty do celów higienicznych, świec do oświetlenia, produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych, żywności dla niemowląt,
plastrów, materiałów opatrunkowych, środków odkażających, środków do zwalczania robactwa, podpasek, tamponów menstruacyjnych,
testów ciążowych, preparatów ułatwiających ząbkowanie, narzędzi
i przyrządów o napędzie ręcznym, sztućców, maszynek do golenia,
ostrzy do golenia, przyborów do depilacji, przyborów do manicure
i pedicure, pęset, nożyczek, urządzeń i przyrządów fotograficznych,
kinematograficznych, optycznych, do ważenia, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do celów dydaktycznych, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagranych
dysków, żelazek elektrycznych, elektronicznych niań, smoczków dla
niemowląt, butelek dla niemowląt, termometrów dla celów medycznych, elektrycznych podgrzewaczy do butelek dla niemowląt, czajników elektrycznych, elektrycznych ekspresów do kawy, elektrycznych
lamp, filtrów do wody pitnej, grilli, nocników, nakładek na toalety dla
dzieci, suszarek do włosów, wózków dla dzieci, siatek ochronnych
do wózków dla dzieci, fotelików samochodowych dla dzieci, artykułów papierniczych do pisania, artykułów papierniczych na przyjęcia,
bielizny stołowej papierowej, biurowych artykułów papierniczych, blistrów, chusteczek celulozowych do celów kosmetycznych, chusteczek
do nosa papierowych, chusteczek higienicznych, chusteczek toaletowych, chusteczek papierowych do użytku kosmetycznego, dekoracyjnego papieru do pakowania, higienicznych ręczników papierowych
do rąk, jednorazowych produktów papierowych, kokard papierowych, papierowych chusteczek higienicznych, papierowych obrusów,
papierowych podkładek do zmiany pieluszek, papierowych serwetek
do użytku domowego, papierowych toreb na prezenty, podstawek
papierowych, ręczników papierowych, serwetek jednorazowych, śliniaków papierowych, przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego oraz pojemników, grzebieni i gąbek, pędzli z wyjątkiem pędzli
do malowania, tekstyliów i wyrobów włókienniczych, narzut na łóżka
i obrusów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, ozdób do włosów, gier i zabawek, artykułów sportowych i gimnastycznych, ozdób choinkowych,
mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstraktów mięsnych, konserwowanych,
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, galaretek,
dżemów, kompotów, jaj, mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczy jadalnych, kawy, herbaty, kakao, cukru, ryżu, tapioki, sago, kawy
nienaturalnej, mąki i produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów, miodu, drożdży, proszku do pieczenia,
soli, musztardy, octu, przypraw, piwa, wód mineralnych i gazowanych
oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
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sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 44 usługi
optyczne, usługi medyczne, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne,
usługi farmaceutyczne.

(111) 325048
(220) 2017 06 27
(210) 473398
(151) 2019 09 12
(441) 2017 09 18
(732) HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANTONI HAWEŁKA
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, sprzedaż przez internet artykułów spożywczych
i przemysłowych, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami,
obiektami sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, usługi
związane z organizowaniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu w tym szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem,
zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu,
organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania
przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją sieci
handlowych, gastronomicznych i hotelowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy
towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi
w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych,
prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób
trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej,
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie
wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych,
wyceny dotyczące przedsięwzięć handlowych, gastronomicznych
i hotelowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi
w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, firmy, 43 prowadzenie:
kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz jej dostawa, usługi realizowane
w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia,
wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacja noclegów
w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, domy opieki dla osób w podeszłym wieku,
usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, gastronomicznych, hotelowych.
(111) 325049
(220) 2019 03 07
(210) 496888
(151) 2019 09 18
(441) 2019 05 06
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻELOWA TECHNOLOGIA
(540)

(591) niebieski
(531) 26.05.01, 26.05.12, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, substancje chemiczne nieprzetworzone, spoiwa, kleje i zaprawy klejowe, chemiczne środki impregnujące i konserwujące do betonu, w tym zapewniające odporność na wilgoć,
silikony, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty i środki do matowienia, kit szklarski, domieszki i dodatki chemiczne do betonu,
plastyfikatory, modyfikatory, utwardzacze, mieszaniny chemiczne
do wzmacniania betonu, spoiwa, środki wiążące i zlepiające do betonu, środki chemiczne do napowietrzania betonu, mieszanki do zabezpieczania betonu przed pyleniem, opóźniacze do użytku z betonem,
mieszanki chemiczne do pielęgnacji betonu, środki konserwujące
do betonu poza farbami i olejami, żywice akrylowe, 2 środki antykorozyjne, dekoracyjne i ochronne, trwałe lub tymczasowe środki oraz
kompozycje do pokrywania powierzchni różnego typu, mianowicie
barwniki, farby, lakiery, bejce, pokosty, zaprawy farbiarskie, podkłady, szpachlówki-farby podkładowe, powłoki i farby do gruntowania
i wzmacniania podłoży, podkłady do malowania drewna, preparaty
do konserwacji drewna, bejce i barwniki do drewna, spoiwa do farb
i lakierów, powłoki do krycia smołą, powłoki do krycia dachów, rozcieńczalniki, zagęszczacze i utrwalacze do barwników, farb, lakierów, bejcy, pokostów, barwniki do betonu, pigmenty rozproszone
w wodzie do barwienia betonu, farby przemysłowe do zastosowania
na powierzchniach betonowych, środki uszczelniające beton-farby,
środki do gruntowania betonu-farby, powłoki do wykańczania betonu, utwardzane promieniami powłoki do betonu, mieszanki powłokowe do konserwacji betonu jako farby lub oleje, 17 materiały
izolacyjne, zaprawy izolacyjne, taśmy izolacyjne, kit, tkaniny izolacyjne, farby i lakiery izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, substancje do izolacji przeciwwilgociowych stosowane w budownictwie,
materiały uszczelniające, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, materiały wypełniające, bawełna (wata) do uszczelniania, wełna mineralna, wata szklana, materiały ciepłochronne, materiały wyściełające
z gumy lub tworzyw sztucznych, rury giętkie niemetalowe, uszczelki
i złączki do rur, półprzetworzone żywice syntetyczne, 19 materiały
budowlane niemetalowe, asfalt, smoła i bitumy, wyroby i powłoki
bitumiczne stosowne w budownictwie, beton, zaczyn cementowy,
gips, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, tynki, zaprawy i masy
budowlane, w tym murarskie, tynkarskie, do spoinowania okładzin,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, cement
do łączenia elementów i wypełniania spoin, zaprawy cementowe
do łączenia elementów i wypełniania spoin.

(111) 325050
(220) 2019 03 13
(210) 497124
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) go-kantor.pl
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do informacji rynku finansowego niezbędnych w operowaniu
nimi w obrocie, z uwzględnieniem obligacji i zapewnieniem obrotu giełdowego wraz z potwierdzaniem transakcji, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające monitorowanie stanu limitów kredytowych uczestników transakcji, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do informacji finansowych w zakresie kontraktów terminowych, kontraktów dotyczących obrotu walutowego,
instrumentów finansowych maklerstwa, handlu, inwestycji rynków
finansowych oraz notowań i indeksów giełdowych, elektroniczne
publikacje pobieralne w postaci biuletynów elektronicznych z zakresu biznesu, finansów i inwestycji, 36 usługi finansowe i bankowe
związane z dostarczaniem i operowaniem rynkowymi instrumentami finansowymi, udostępnianie rynków elektronicznych dla obrotu
instrumentami finansowymi, dostarczanie informacji finansowej,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, usługi
zawierania transakcji i obrotu instrumentami finansowymi, informacjami w dziedzinie maklerstwa, handlu, inwestycji, przedsiębiorstw,
rynków finansowych, notowań, indeksów i cen giełdowych, usługi
finansowe w zakresie egzekucji, potwierdzeń, rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi wymiany finansowej, papierów wartościowych
i towarów, w tym wszystkie także za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych online, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie
informacji finansowych świadczone za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych online.
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(111) 325051
(220) 2019 03 13
(210) 497137
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gokantor.com.pl
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do informacji rynku finansowego niezbędnych w operowaniu
nimi w obrocie, z uwzględnieniem obligacji i zapewnieniem obrotu giełdowego wraz z potwierdzaniem transakcji, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające monitorowanie stanu limitów kredytowych uczestników transakcji, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostęp do informacji finansowych w zakresie kontraktów terminowych, kontraktów dotyczących obrotu walutowego,
instrumentów finansowych maklerstwa, handlu, inwestycji rynków
finansowych oraz notowań i indeksów giełdowych, elektroniczne
publikacje pobieralne w postaci biuletynów elektronicznych z zakresu biznesu, finansów i inwestycji, 36 usługi finansowe i bankowe
związane z dostarczaniem i operowaniem rynkowymi instrumentami finansowymi, udostępnianie rynków elektronicznych dla obrotu
instrumentami finansowymi, dostarczanie informacji finansowej,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, usługi
zawierania transakcji i obrotu instrumentami finansowymi, informacjami w dziedzinie maklerstwa, handlu, inwestycji, przedsiębiorstw,
rynków finansowych, notowań, indeksów i cen giełdowych, usługi
finansowe w zakresie egzekucji, potwierdzeń, rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi wymiany finansowej, papierów wartościowych
i towarów, w tym wszystkie także za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych online, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie
informacji finansowych świadczone za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych online.
(111) 325052
(220) 2019 02 07
(210) 495696
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 01
(732) TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONRAD ŚWIRSKI BLOG
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z nowoczesnymi technologiami, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z energetyką i gazownictwem, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów oraz pozostałych
form edukacji w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych, organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie
praktyk zawodowych, usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, publikacje multimedialne, 42 doradztwo techniczne w dziedzinie
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie energetyki, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinach energetyki, gazownictwa, technologii komputerowej, badania w dziedzinie automatyki i sterowania, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące oszczędności energii, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki i energetyki.
(111) 325053
(220) 2018 06 07
(151) 2019 06 03
(441) 2018 07 30
(732) MACYSZYN JÓZEFA MSPORT, Polkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mSport
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich: rowery, części
rowerowe, akcesoria rowerowe, odzież sportowa, buty sportowe, nakrycia głowy sportowe, sprzęt biwakowy, piłki do gier zespołowych,
rakietki, przyrządy do fitness i kulturystyki, odżywki, rolki, hulajnogi,
deskorolki, oprzyrządowanie do wspinaczki górskiej, stroje kąpielowe, klapki, akcesoria do sportów wodnych: reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej.

(111) 325054
(220) 2017 09 01
(210) 476050
(151) 2019 09 25
(441) 2018 08 06
(732) DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOK & more
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych, naczyń, kieliszków, zastawy stołowej, sztućców, noży, pojemników, garnków, patelni, artykułów wyposażenia kuchni, akcesoriów kuchennych, bidonów, kubków, kubków
termicznych, termosów, młynków, artykułów gospodarstwa domowego, przyborów oraz pojemników kuchennych i gospodarstwa
domowego, pokrowców, poduszek, organizerów, pudełek, koszyków, ociekaczy, wieszaków, półek, stojaków, drabin, artykułów wyposażenia łazienek, artykułów do sprzątania, sprzęt do czyszczenia,
desek do prasowania, suszarek do bielizny, koszy i wiader, mopów,
myjek, szczotek, wyrobów do gotowania, pieczenia i przygotowywania posiłków, urządzeń do gotowania, tekstyliów, substytutów
tekstyliów, narzut na łóżka, obrusów, bieżników, wazonów, świeczników i lampek, podkładek stołowych, serwetek, poduszek ozdobnych, wyrobów tekstylnych wyposażenia domu, mebli ogrodowych,
akcesoriów ogrodowych, narzędzi ogrodowych, doniczek, grilli, mebli campingowych, leżaków, parawanów, parasoli, parasoli ogrodowych, hamaków, basenów, trampolin, namiotów, huśtawek, zabawek
ogrodowych, zabawek dla dzieci, piłek, pontonów, materacy, rękawiczek i kół dmuchanych, gier, artykułów sportowych, akcesoriów
i zabawek dla zwierząt.
(111) 325055
(220) 2017 09 04
(210) 476083
(151) 2019 09 27
(441) 2018 08 06
(732) JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTE PLONY
(540)

(210) 486858
(591) pomarańczowy
(531) 05.07.02, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 325056
(220) 2017 09 04
(210) 476067
(151) 2019 09 04
(441) 2018 08 06
(732) T&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
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(540)
(540)

ternetowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(591) granatowy, ciemnoniebieski, niebieski, ciemnoszary, szary,
jasnoszary
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi doradztwa podatkowego.

(111) 325060
(220) 2017 10 11
(210) 477566
(151) 2019 10 17
(441) 2018 01 08
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1936 TYMBARK vitA MINI
(540)

(111) 325057
(220) 2017 10 02
(210) 477111
(151) 2019 10 16
(441) 2018 08 06
(732) STRZELECKI TOMASZ PHU EXPRES, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXURE PARFUMES
(540)

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 3 wody perfumowane oraz wody toaletowe.
(111) 325058
(220) 2017 10 10
(210) 477496
(151) 2019 09 25
(441) 2018 08 13
(732) WOŹNIAK MICHAŁ SNOORKEL, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TETRAPUR
(510), (511) 1 kleje, 19 nawierzchnie do placów zabaw, nawierzchnie
do terenów rekreacyjnych, nawierzchnie do terenów sportowych,
nawierzchnie gumowe do placów zabaw, nawierzchnie gumowe
do terenów rekreacyjnych, nawierzchnie gumowe do terenów sportowych, poliuretanowe nawierzchnie zewnętrzne, poliuretanowe
nawierzchnie do bieżni na świeżym powietrzu, akrylowe nawierzchnie zewnętrzne, akrylowe nawierzchnie do kortów tenisowych.
(111) 325059
(220) 2017 10 10
(210) 477520
(151) 2019 09 18
(441) 2018 08 13
(732) TRENDMAKER DABIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-otoczenie.pl
(540)

(591) ciemnopomarańczowy, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.02
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
pośrednictwo internetowe w zakresie nawiązywania współpracy,
usługi reklamowe dla dystrybutorów, producentów, projektantów
i wykonawców związanych z otoczeniem zewnętrznym, usługi doradcze związane z otoczeniem zewnętrznym, tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych systemów
marketingowych dostępnych przez Internet, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, sortowanie danych
w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywanie systemów
obsługi klienta i kontrahenta dostępnych przez Internet, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, administrowanie stronami komputerowymi
(sieciowymi), 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, obsługa baz danych dostępnych
przez Internet, usługi doradztwa w zakresie projektowania stron in-

(591) zielony, ciemnozielony, jasnozielony, czerwony, biały, żółty,
pomarańczowy, brązowy
(531) 19.03.03, 05.09.01, 05.07.13, 05.07.18, 05.03.13, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15, 19.08.05, 25.01.09, 25.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, napoje owocowe i soki
owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki warzywne [napoje], napoje owocowe niealkoholowe, skoncentrowane
soki owocowe, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje z soku warzywnego,
bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów owocowych,
warzywne napoje typu smoothie, owocowe nektary, bezalkoholowe,
napoje witaminizowane, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe.
(111) 325061
(220) 2017 12 01
(210) 479614
(151) 2019 10 18
(441) 2018 05 07
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HATTI TEA
(510), (511) 30 herbata, herbata mrożona, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 32 napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje
orzeźwiające.
(111) 325062
(220) 2017 12 01
(210) 479615
(151) 2019 10 16
(441) 2018 05 07
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PHILOSOPHIE
(510), (511) 29 jadalny olej z oliwek, oleje spożywcze, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia.
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(111) 325063
(220) 2017 12 06
(151) 2019 10 16
(441) 2018 05 07
(732) VICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEELLEY
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 479769

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 ciasteczka, cukierki, batony zbożowe, czekolada,
kawa, wyroby cukiernicze, płatki kukurydziane, pierniki, miód, herbata typu ice-tea, ketchup, sosy, majonez, muesli, musztarda, płatki
owsiane, produkty spożywcze na bazie owsa, owsianka, makarony,
sosy do makaronów, ravioli, przekąski bazowane na ryżu, spaghetti,
herbata, napoje bazowane na herbacie, sosy pomidorowe, wafle.
(111) 325064
(220) 2017 12 19
(210) 480274
(151) 2019 10 03
(441) 2018 03 05
(732) APATOR ELKOMTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) windEX
(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery, komputerowe systemy sterujące, systemy
nadzoru stacji energetycznych, systemy zabezpieczeń i automatyk
sieciowych, systemy telemechaniki rozproszonej, systemy telemechaniki skupionej, przetworniki pomiarowe, konwertery, panele
przyłączeniowe, systemy klasy Scada do pozyskiwania, kolekcjonowania, agregacji i udostępniania danych oraz sterowania urządzeniami elektroenergetycznymi z wykorzystaniem systemów telemechaniki i telemetrii, systemy komputerowe do zarządzania infrastrukturą
elektroenergetyczną, urządzenia telemetryczne, urządzenia zabezpieczające, koncentratory danych, systemy komputerowe do zarządzania infrastrukturą.
(111) 325065
(220) 2018 01 09
(210) 480923
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STOK
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, w tym
w szczególności: reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów ,broszur), organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama
radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama telewizyjna, usługi marketingowe, 39 pakowanie
i składowanie towarów.
(111) 325066
(220) 2018 01 17
(210) 481245
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) SZKŁO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODULTOP
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(540)

(591) czarny, szary
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 biurka modułowe jako meble, blaty robocze, blaty kuchenne, blaty stołowe, blaty jako części mebli, blaty na szafki, blaty kuchenne jako meble, blaty wierzchnie do szafek, blaty robocze w postaci mebli, blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami,
dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, lady robocze jako meble,
lady do celów prezentacji, lady wystawowe przeszklone [nieelektryczne], lady sprzedażowe jako meble, meble modułowe [kombinowane],
meble, meble ze szkła, modułowe meble łazienkowe, moduły do przechowywania jako meble, modułowe układy półek jako meble, meble
wykonane głównie ze szkła, meble domowe, biurowe i ogrodowe,
moduły biurkowe, 21 szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, szkło ozdobne, szkło mleczne, szkło dekoracyjne
[nie dla budownictwa], szkło opalizujące.
(111) 325067
(220) 2018 01 24
(210) 481558
(151) 2019 10 16
(441) 2018 05 07
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przemyślane zakupy od 20 lat
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 15.07.01, 29.01.12, 27.05.01, 24.17.20
(510), (511) 16 druki, broszury, afisze, plakaty, drukowane publikacje,
katalogi, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), prospekty, publikacje reklamowe, publikacje
promocyjne, naklejki, nalepki, notesy podręczne, ulotki, kartonowe
pudełka do pakowania, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja
pokazów i wystaw, w celach handlowych lub reklamowych, usługi informacyjne dla konsumentów, pokazy towarów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej, usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami spożywczymi.
(111) 325068
(220) 2018 01 24
(210) 481559
(151) 2019 10 16
(441) 2018 05 07
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracujemy na Twoją korzyść od 20 lat
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 15.07.01, 24.17.20, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 16 druki, broszury, afisze, plakaty, drukowane publikacje,
katalogi, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i Instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), prospekty, publikacje reklamowe, publikacje
promocyjne, naklejki, nalepki, notesy podręczne, ulotki, kartonowe
pudełka do pakowania, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja
pokazów i wystaw, w celach handlowych lub reklamowych, usługi informacyjne dla konsumentów, pokazy towarów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej, usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami spożywczymi.

(111) 325069
(220) 2018 02 05
(210) 482006
(151) 2019 10 18
(441) 2018 05 07
(732) VERITAS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTISTAV
(540)

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 kolagen do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, suplementy
diety zawierające białko, odżywcze suplementy diety, 35 reklama,
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
(111) 325070
(220) 2018 02 12
(210) 482262
(151) 2019 10 18
(441) 2018 05 07
(732) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MGK
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, 4 smary, 7 reduktory ciśnienia
[części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], zawory ciśnienia [części maszyn], cylindry do maszyn, cylindry do silników,
łożyska dla czopów, czopy [części maszyn], maszyny do filtrowania,
filtry [części maszyn lub silników], filtry [wkłady] do maszyn filtrujących, silniki hydrauliczne, koła maszyn, pasy do kół pasowych, koła
zębate [zespoły] maszynowe, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, łożyska
[części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe,
koszyczki do łożysk kulkowych, łożyska z automatycznym smarowaniem, miechy [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 [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 [części maszyn], podajniki taśm [maszyny], łańcuchy
do podnośników [części maszyn], pasy napędowe do podnośników,
podstawy [statywy] maszyn, pokrywy [części maszyn], pokrywy [części maszyn], pokrywy [osłony, części maszyn], pompy [części maszyn
lub silników], pompy [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 lądo-

165

wych, reduktory ciśnienia [części maszyn], silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części maszyn], smarownice [części maszyn],
pompy smarownicze, sprężarki [maszyny], sprężyny [części maszyn],
sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe [złącza] inne
niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterowania hydraulicznego
do maszyn i silników, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
szczotki [części maszyn], taśmy do kół pasowych, tłoki [części maszyn
lub silników], łożyska do wałów transmisyjnych, wibratory [maszyny]
do celów przemysłowych, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], koła zębate [zespoły] maszynowe, 8 narzędzia
ręczne, sterowane ręczne, 12 szczęki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, piasty kół pojazdów, obręcze do piast
kół, 35 oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, 37 informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 39 dostarczanie towarów, 42 inżynieria
techniczna, badania w dziedzinie mechaniki.

(111) 325071
(220) 2018 02 12
(151) 2019 10 18
(441) 2018 05 07
(732) WALUSZEK MAREK, Bestwina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WALUSZEK
(540)

(210) 482289

(591) biały, szary, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.01, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 19 beton ogniotrwały, beton syntetyczny, beton zbrojony, ściany betonowe, bloczki betonowe, pokrycia betonowe, słupy
betonowe, pojemniki betonowe, podłogi betonowe, betonowe rury,
belki betonowe, płyty betonowe, panele betonowe, pomniki betonowe, beton do odlewania, beton na pomniki, betonowe elementy
budowlane, zaprawa betonowa wyważana, betonowe ściany oporowe, masa betonowa prefabrykowana, betonowe materiały budowlane, beton gotowy do użycia, budowlane elementy z betonu, formy
(niemetalowe-) do betonu, tablice wykonane z betonu, tabliczki nagrobne z betonu, gotowe betonowe elementy budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, wymieszany beton wylewany na miejscu,
kruszywa wykorzystywane do przygotowania betonu, drogowe bariery ochronne z betonu, ściany betonowe do celów budowlanych,
kanały odwadniające (drenażowe konstrukcje betonowe), betonowe
płyty do nawierzchni drogowych, beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, piasek do użytku w przygotowaniu betonu, nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru, bloki wykonane z betonu
do ochrony wybrzeża, okienne skrzynki na kwiaty wykonane z betonu, tablice nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, bloki wykonane z betonu
do ochrony brzegów rzeki, budowlane materiały budowlane umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, 37 renowacja betonu, polerowanie betonu, naprawy betonu, pompowanie
betonu, uszczelnianie betonu, wyrównywanie betonu, powlekanie
betonu, usługi poziomowania betonu, wynajem maszyn do pompowania betonu.
(111) 325072
(220) 2018 02 16
(151) 2019 10 16
(441) 2018 05 07
(732) KRAL ADAM, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I PROART
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13

(210) 482466
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(510), (511) 16 fotografie, foto księgi, foto puzzle, foto kalendarze,
zdjęcia na płótnie, na drewnie, na szkle, pakiety zdjęć, banery, afisze
reklamowe, albumy, atlasy, biuletyny, broszury, plakaty, publikacje
drukowane, ulotki, druki, foldery, formularze, informatory, materiały drukowane, materiały reklamowe, foto gadżety, 40 drukowanie
(usługi-), filmy fotograficzne (wywoływanie-), introligatorstwo, laminowanie, łączenie materiałów na zamówienie, papier (obróbka-),
wykonanie fotoalbumów i fotoksiążek, wykonanie fotokalendarzy
i fotogadżetów, wykonanie odbitek fotograficznych, 41 organizowanie sesji fotograficznych [impresariat] szczególnie dla dzieci, usługi
wykonywania fotografii portretowej, reporterskiej szczególnie dla
dzieci, organizacja wystaw, wernisaży i konkursów fotograficznych,
fotoreportaże, organizacja wystaw związanych z fotografią, usługi
w zakresie fotografowania i wykonywania zdjęć, usługi fotografii studyjnej, portretowej, reportażowej, w tym usługi fotografii wykonywanej techniką cyfrową oraz technikami tradycyjnymi i manualnymi,
usługi związane z prowadzeniem studia, atelier i pracowni fotograficznych, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych.

(111) 325073
(220) 2018 02 16
(151) 2019 10 16
(441) 2018 05 07
(732) PAKOSZ ANNA, Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I PROART
(540)

(210) 482468

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 fotografie, foto księgi, foto puzzle, foto kalendarze,
zdjęcia na płótnie, na drewnie, na szkle, pakiety zdjęć, banery, afisze
reklamowe, albumy, atlasy, biuletyny, broszury, plakaty, publikacje
drukowane, ulotki, druki, foldery, formularze, informatory, materiały drukowane, materiały reklamowe, foto gadżety, 40 drukowanie
(usługi-), filmy fotograficzne (wywoływanie-), introligatorstwo, laminowanie, łączenie materiałów na zamówienie, papier (obróbka-),
wykonanie fotoalbumów i fotoksiążek, wykonanie fotokalendarzy
i fotogadżetów, wykonanie odbitek fotograficznych, 41 organizowanie sesji fotograficznych [impresariat] szczególnie dla dzieci, usługi
wykonywania fotografii portretowej, reporterskiej szczególnie dla
dzieci, organizacja wystaw, wernisaży i konkursów fotograficznych,
fotoreportaże, organizacja wystaw związanych z fotografią, usługi
w zakresie fotografowania i wykonywania zdjęć, usługi fotografii studyjnej, portretowej, reportażowej, w tym usługi fotografii wykonywanej techniką cyfrową oraz technikami tradycyjnymi i manualnymi,
usługi związane z prowadzeniem studia, atelier i pracowni fotograficznych, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych.
(111) 325074
(220) 2018 02 20
(210) 482571
(151) 2019 10 16
(441) 2018 05 07
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mleczny Przystanek
(540)

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 01.15.24, 26.05.01, 26.05.13, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, w tym: jogurty, śmietana,
serki, twaróg.

(111) 325075
(220) 2018 03 05
(210) 483125
(151) 2019 10 11
(441) 2018 05 28
(732) ZBLEWSKI MAREK P.P.H.U. NASZA CHATA, Brusy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZA CHATA
(540)

(591) beżowy, biały, czarny, ciemnoróżowy, jasnozielony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 05.01.10
(510), (511) 29 grzyby suszone i marynowane, konserwowane owoce żurawiny, borówki i jagód, grzyby przetworzone przygotowane
do spożycia.
(111) 325076
(220) 2018 03 06
(210) 483159
(151) 2019 10 18
(441) 2018 05 07
(732) MONIECKA SPÓŁDZIELNIA MLCZARSKA W MOŃKACH,
Mońki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KoneSER smaku
(540)

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 29 sery dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, sery
topione, masło, mleko, mleko w proszku, serwatka, produkty serowarskie.
(111) 325077
(220) 2018 03 06
(210) 483160
(151) 2019 10 18
(441) 2018 05 07
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bratex Standard Matt
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty
chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacji ceramiki,
środki do konsewacji betonu, środki do konsenwacji cegieł, środki
do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki
do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów
papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki
do farb, farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć
dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne,
smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje do kon-
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serwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery],
emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające
do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy
antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze
do farb, 6 metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha,
blachodachówka, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania
metali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacji ceramiki,
środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki
do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki
do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów
papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki
do farb, farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć
dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne,
smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery],
emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, spoiwa do farb. szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne,
taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha,
blachodachówka, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania
lakierów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, oleje do farb. oleje do konserwacji murów, rozpylacze do farb, materiały izolacyjne,
farby izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [mateńały budowlane],
niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą
sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.

(111) 325078
(220) 2018 03 15
(151) 2019 09 12
(441) 2018 06 04
(732) MARPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mała Grzywna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARPLAST
(540)

(210) 483546

(591) niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.03.11
(510), (511) 17 materiały elastyczne niemetalowe do budowy i renowacji sieci kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych, takie jak: panele GRP (moduły) o dowolnych kształtach wykonane z żywic poliestrowych lub winyloestrowych wzmocnionych włóknem szklanym,
a także panele o nietypowych kształtach, wykładziny z tworzywa
sztucznego do renowacji studzienek, kształtki z form o specjalnych
kształtach, włazy i króćce do rur i zbiorników, 20 zbiorniki niemetalowe o nietypowych wymiarach i kształtach.
(111) 325079
(220) 2018 03 19
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) INSUR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 483716
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(540) INSUR INVEST multiagencja ubezpieczeniowa
(540)

(591) biały, granatowy, szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 17.01.19, 25.01.25
(510), (511) 36 usługi finansowe włączając ubezpieczenia, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
usługi finansowe, usługi inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe,
informacja o ubezpieczeniach, usługi agencji ubezpieczeniowej, doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie
finansów przedsiębiorstw..
(111) 325080
(220) 2018 03 20
(210) 483757
(151) 2019 10 17
(441) 2018 05 07
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LADY SHICK
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, aromaty jako olejki eteryczne, balsamy, inne niż do celów medycznych, błyszczyki
do ust, bazy do perfum kwiatowych, barwniki kosmetyczne, barwniki do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe jako perfumy, ekstrakty ziołowe do celów
kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja mięty jako olejek eteryczny,
esencje eteryczne, etui na szminką, farby do brody, farby do włosów,
geraniol, henna jako barwnik kosmetyczny, woda javelle, jonony jako
wyroby perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kwilai jako kora mydłoki do prania,
kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kremy
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier do włosów, lakiery
do paznokci, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri,
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mydła, mydła przeciw potowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci,
neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy,
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne
z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowania, paski odświeżające oddech, paski
wybielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków do ostrzenia
brzytwy, pasty do skór, piżmo jako wyroby perfumeryjne, płukanki
do oczu, nie do celów medycznych, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących jako
przybory toaletowe, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do kręcenia włosów, preparaty do odymiania jako perfumy, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania włosów,
preparaty do samo opalania jako kosmetyki, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
puder do twarzy, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła,
pumeks, rzęsy sztuczne, saszetki zapachowe do bielizny, ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, suche
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szampony, szampony, świece do masażu do celów kosmetycznych,
sztuczne paznokcie, talk kosmetyczny, terpeny jako olejki eteryczne, tusze do rzęs, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana,
woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk
do depilacji, wosk do wąsów, odbarwiacze jako wybielacze do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
żele do wybielania zębów: zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 8 zestawy do golenia, zestawy do manicure, zalotki do rzęs,
zestawy do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, żyletki, pincety, pilniki do paznokci, pęsety do depilacji, 21 szczoteczki do brwi,
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do zębów,
szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, 24 bielizna wzorzysta,
bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, 25 koszule, krawaty, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, legginsy,
majtki damskie, majtki, maski na oczy do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako odzież, nakrycia głowy, narzutki na ramiona,
obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe,
obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, mycki, piuski, nauszniki
jako odzież, okrycia wierzchnie odzież, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski jako odzież, pasy do przechowywania pieniędzy
jako odzież, pasy elastyczne wyszczuplające jako bielizna, piżamy,
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały,
sandały kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe,
sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki,
szlafroki, woalki, welony jako odzież, wyroby pończosznicze, trykoty
jako ubrania, szarfy do ubrania, 26 aplikacje jako pasmanteria, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, cekiny do ubrań, broszki jako
dodatki do ubrań, chwosty jako pasmanteria, cekiny mikowe, czepki do farbowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, druty
do robót dziewiarskich, druty dziewiarskie, elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, frędzle, gąbki do upinania włosów w kok, girlandy
jako hafty, girlandy sztuczne, grzybki do cerowania, guziki, haczyki
do obuwia, haftki jako artykuły pasmanteryjne, haftki do gorsetów,
hafty, igły, igły do cerowania, igły do haftowania, igły do szycia, igły
tępe do tkanin dekoracyjnych, klamry do pasków, kokardki pasmanteryjne, kokardy do włosów, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii,
koronki na lamówki, koronki wełniane, koronkowe ozdoby, kosmyki
włosów, kwiaty sztuczne, lamówki do ubrań, łaty przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, naramienniki, nawlekacze do igieł, papiloty spiralne do włosów, pikoty
jako koronka, peruki, pióra jako dodatki do ubrań, pióra ptasie jako
dodatki do ubrań, plakietki do noszenia, nie z metali szlachetnych,
poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek, poduszki na ramiona
do ubrań, przepaski do włosów, pudełka na igły, pudełka na przybory do szycia, rozetki jako artykuły pasmanteryjne, rzepy w postaci
taśm, siatki na włosy, spinki do włosów, spinki jako klamerki do włosów, srebrne hafty, strusie pióra jako dodatki do ubrań, szenila jako
pasmanteria, sznurki do obszywania ubrań, sznurki do odzieży,
sznurowadła do butów, szpilki do włosów, szpilki entomologiczne,
szpilki, inne niż biżuteria, szpulki do przechowywania muliny lub
wełny nie będące częściami maszyn, sztuczne brody, sztuczne wąsy,
szydełka, szydła do tkania kilimów i dywaników, wałki do włosów,
wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne niż przyrządy
ręczne, wieńce z kwiatów sztucznych, wkładki sztywne do kołnierzyków, włosy do przedłużania, wstążki jako artykuły pasmanteryjne, wstążki do kapeluszy, wstążki do włosów, wstążki i kokardy,
nie z papieru, do pakowania prezentów, wstęgi do dekorowania,
wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki do włosów, zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne do toreb, zapięcia do ubrań, zawieszki, inne
niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, zestawy krawieckie, złote hafty.

(111) 325081
(151) 2019 09 24

(220) 2018 03 29
(441) 2018 08 13

(210) 484241

Nr 2/2020

(732) POLITYKA INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITYKA INSIGHT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 41 pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line periodyków, czasopism i książek, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania z sieci komputerowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
prowadzenie analitycznego serwisu internetowego (publikacje cyfrowe) poświęconego polityce, prawu i gospodarce oraz serwisów
branżowych z dziedziny energetyki i bankowości-wskazane serwisy
prowadzone w języku polskim i w języku angielskim, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów oraz
szkoleń, 42 badania naukowe, prowadzenie prac zleconych przez
osoby trzecie, przygotowywanie raportów i analiz.
(111) 325082
(220) 2018 03 29
(151) 2019 09 24
(441) 2018 08 13
(732) POLITYKA INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITYKA INSIGHT PLATFORMA WIEDZY
(540)

(210) 484243

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 41 pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line periodyków, czasopism i książek, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania z sieci komputerowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
prowadzenie analitycznego serwisu internetowego (publikacje cyfrowe) poświęconego polityce, prawu i gospodarce oraz serwisów
branżowych z dziedziny energetyki i bankowości-wskazane serwisy
prowadzone w języku polskim i w języku angielskim, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów oraz
szkoleń, 42 badania naukowe, prowadzenie prac zleconych przez
osoby trzecie, przygotowywanie raportów i analiz.
(111) 325083
(220) 2018 03 29
(210) 484245
(151) 2019 09 24
(441) 2018 08 13
(732) Apotex Europe B.V., Leiden (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Findarts DUO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety.
(111) 325084
(220) 2018 04 06
(151) 2019 09 25
(441) 2018 08 13
(732) JODAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rodzinne Skarby

(210) 484523
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(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 03.11.02, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby kosmetyczne, środki do pielęgnacji
włosów, perfumy, dezodoranty, antyperspiranty, higieniczne środki
do pielęgnacji, preparaty do mycia, środki zapachowe odświeżające
powietrze, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych.
(591) żółty, pomarańczowy, brązowy, zielony, biały
(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym zawierające pierwiastki, preparaty weterynaryjne, naturalne preparaty i lekarstwa
zawierające pierwiastki, leki pomocnicze (wspierające), w tym zawierające pierwiastki, mikroelementy dla ludzi i zwierząt, preparaty
odżywcze i uzupełniające, w tym zawierające pierwiastki, minerały,
kwasy tłuszczowe i witaminy, dietetyczne substancje, napoje i żywność przystosowane do celów medycznych, w tym wzbogacone
dodatkami, suplementy diety, suplementy żywności, w tym zawierające pierwiastki, dodatki odżywcze, w tym dodatki odżywcze
z pierwiastkami, mineralne dodatki do żywności, wody mineralne
do celów leczniczych, artykuły żywnościowe zawierające pierwiastki
do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów
leczniczych, zdrowa żywność, preparaty parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy,
32 wody mineralne, źródlane i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej i detalicznej w systemie tradycyjnym, wysyłkowym i poprzez Internet, towarów takich jak: produkty farmaceutyczne, w tym
zawierające pierwiastki, preparaty weterynaryjne, towary z sektora
zdrowotnego, naturalne preparaty i lekarstwa, w tym zawierające
pierwiastki, leki pomocnicze (wspierające), w tym zawierające pierwiastki, mikroelementy dla ludzi i zwierząt, preparaty odżywcze
i uzupełniające, w tym zawierające pierwiastki, minerały, kwasy
tłuszczowe i witaminy, dietetyczne substancje, napoje i żywność
przystosowane do celów medycznych, w tym wzbogacone dodatkami, zawierające składniki nowej żywności, produkty i przetwory
dietetyczne, dietetyczne i odżywcze zamienniki posiłków, koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami, solami i składnikami
mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi, pierwiastkami śladowymi, suplementy diety, suplementy żywności, w tym zawierające pierwiastki, dodatki odżywcze, w tym dodatki odżywcze
z pierwiastkami, mineralne dodatki do żywności, wody mineralne
do celów leczniczych, artykuły żywnościowe zawierające pierwiastki
do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów
leczniczych, zdrowa żywność, preparaty parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy,
wody mineralne, źródlane i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
artykuły spożywcze, artykuły spożywcze uzupełniające z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, dystrybutory i urządzenia do wody, pompy, pompki, filtry i ich części, naczynia, pojemniki i zbiorniki na wodę,
dodatki do wody, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowej, pośrednictwo handlowe, usługi z zakresu marketingu
i promocji, pokazy towarów, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych
w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu,
usługi reklamowe: reklama wizualna, prasowa, telewizyjna i radiowa,
reklama poprzez sieci komputerowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
promocja wyrobów.
(111) 325085
(220) 2018 04 09
(210) 484619
(151) 2019 09 24
(441) 2018 08 13
(732) MICHALAK IWONA ESTETICA GROUP, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) reMEDIQ

(111) 325086
(220) 2018 04 10
(210) 484646
(151) 2019 09 23
(441) 2018 08 13
(732) Suzhou Invotech Scroll Technologies Co., Ltd,
Changshu City (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVOTECH
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 7 sprężarki (maszyny), turbosprężarki, dmuchawy
do sprężania, wysysania i transportu gazu, maszyny do wysysania
powietrza, maszyny na sprężone powietrze, osie do maszyn, obrotowe prasy drukarskie, wymienniki ciepła, instalacje kondensacyjne,
pompy na sprężone powietrze.
(111) 325087
(220) 2018 04 11
(210) 484701
(151) 2019 09 18
(441) 2018 08 13
(732) PASZKIEWICZ JOANNA, BOROWSKA KAMILA UPTOU SPÓŁKA
CYWILNA, Opypy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UpToU
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna wchłaniająca pot, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], koszulki z krótkim
rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, legginsy, odzież, odzież gimnastyczna, okrycia
wierzchnie [odzież], podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, spódnice, spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 325088
(220) 2018 04 17
(210) 484993
(151) 2019 09 24
(441) 2018 08 13
(732) FINANCIAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Home life
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny
do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, elektryczne pompy ogrodowe, domowe
elektryczne blendery, blendery elektryczne do celów domowych,
elektryczne otwieracze do konserw, elektryczne narzędzia ręczne,
elektryczne otwieracze do puszek, krajalnice do chleba, krajalnice
do chleba [maszyny], krajalnice do mięsa [elektryczne maszyny], kra-
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jalnice spiralne do warzyw, elektryczne, elektryczne krajalnice
do mięsa do użytku kuchennego, krajalnice do mięsa [maszyny elektryczne] do użytku domowego, elektryczne mopy parowe, 8 kosiarki
ogrodowe ręczne [narzędzia], noże kuchenne, krajalnice do frytek,
krajalnice do owoców, krajalnice chleba [ręcznie obsługiwane], krajalnice do chleba [obsługiwane ręcznie], krajalnice spiralne do warzyw,
o napędzie ręcznym, czerpaki [narzędzia ręczne], dopasowane pudełka na sztućce, jaja (krajarki do-) [nieelektryczne], japońskie noże kuchenne do siekania, jednorazowe łyżki, jednorazowe noże, jednorazowe widelce, komplety sztućców w pudełku, komplety sztućców
wykonane z metali szlachetnych, konserwy (noże do otwierania-) nieelektryczne, krajarki do ciasta, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki
do sera, krajarki do sera, nieelektryczne, krajarki do sera [ręcznie obsługiwane], krajarki obsługiwane ręcznie, łyżeczki do herbaty, łyżeczki do kawy cd. na osobnej karcie, łyżki [chochle do win], łyżki do grejpfrutów, noże do pizzy, nieelektryczne, noże do pizzy, noże do owoców,
noże do otwierania ostryg, noże do obierania, noże do krojenia mięsa,
noże do masła, noże do filetowania, noże do czyszczenia ryb, noże
do chleba [obsługiwane ręcznie], noże ceramiczne, nieelektryczne
szatkownice do rozdrabniania czosnku, nieelektryczne przyrządy
do krojenia czosnku, nieelektryczne krajarki do produktów spożywczych, nieelektryczne noże kuchenne, łyżki do zupy, łyżki stołowe
ze srebra standardowego, łyżki stołowe ze stali nierdzewnej, łyżki,
widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, łyżki, widelce i noże
stołowe dla dzieci, łyżki wykonane z metali szlachetnych, łyżki z tworzyw ulegających biodegradacji, mandoliny do krojenia warzyw,
mandoliny kuchenne, narzędzia do cięcia pizzy, obieraczki ziemniaków [ręczne], obieraczki ziemniaków [noże], obieraczki do warzyw
[noże ręczne], obieraczki do warzyw, nieelektryczne, obieraczki
do warzyw [narzędzia ręczne], obieraczki do owoców, nieelektryczne,
nożyki do smarowania [sztućce], nożyczki do użytku kuchennego, nożyce do drobiu, noże z tworzyw ulegających biodegradacji, noże, widelce, łyżki, noże wędkarskie, noże stołowe ze stali nierdzewnej, noże
stołowe ze srebra standardowego, noże stołowe, noże ręczne do krojenia mięsa do użytku domowego, noże do serów, noże do usuwania
rybich łusek, noże do użytku domowego, noże go grejpfrutów, noże
kucharskie, noże kuchenne do krojenia ryb, noże kuchenne do obierania, noże kuchenne o cienkich ostrzach, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], sztućce do użytku przez niemowlęta, sztućce dla dzieci,
sztućce, szpachle [narzędzia ręczne], srebro stołowe [noże, widelce
i łyżki], srebrna zastawa stołowa [sztućce], skrobaki do farby [narzędzia ręczne], ser (krajarki do-) [nieelektryczne], rozdrabniacze do warzyw, rękojeści noży, ręczne tasaki do warzyw, ręczne szatkownice
kuchenne, otwieracze do puszek [nieelektryczne], pamiątkowe łyżeczki dla kolekcjonerów, pizze (wykrajarki do-) nieelektryczne, przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], przyrządy do usuwania
rybich łusek, pudełka przystosowane do sztućców, puszki (otwieracze
do-) nieelektryczne, rębaki [noże], ręczne krajarki do warzyw, ręczne
narzędzia do rąbania, ręczne przyrządy do krojenia ciasta na makaron, ręczne rozdrabniacze do warzyw, zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce], wykrajarki
do pizzy nieelektryczne, wydrążacze do warzyw, wydrążacze do owoców, wydrążacze do jabłek, widelce z tworzyw ulegających biodegradacji, widelce wykonane z metalu szlachetnego, widelce (sztućce),
widelce stołowe ze stali nierdzewnej, widelce stołowe ze srebra standardowego, widelce sałatkowe, widelce i łyżki, widelce do ślimaków,
widelce do ryb, sztućce z metali szlachetnych, sztućce z metali szlachetnych do krojenia, sztućce z tworzyw ulegających biodegradacji,
tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], tasaki do siekania mięsa [ręczne],
tasaki [noże], tłuczki [narzędzia ręczne], ubijaki [narzędzia], urządzenia do krojenia jajek, widelce, widelce do fondue, 9 meble laboratoryjne, telewizyjne kamery, kamery telewizyjne, kamery wideo, kamery
nadzorujące, cyfrowe kamery wideo, monopody na kamery, kamery
monitorujące sieć, kamery do telewizji przemysłowej, kamery do desek rozdzielczych, kamery wideo do nadzoru, kamery wideo do emisji
telewizyjnej, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, kamery wideo
do analizy uderzenia golfowego, przenośne kamery wideo z wbudowanymi urządzeniami do odtwarzania kaset wideo, kamery pokładowe, kamery akcji, kamery termowizyjne, kamery internetowe, kamery
na podczerwień, kamery do pojazdów, pokrowce na kamery, kamery
do szybkiego skanowania, wodoodporne futerały na kamery wideo,
kamery do monitorowania i kontroli sprzętu w elektrowni atomowej,
kamery aktywowane ruchem, kamery endoskopowe do celów przemysłowych, kamery z opcją podglądu wielu klatek, kamery filmowe
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przeznaczone do samowywołujących się klisz, wagi kuchenne, wagi
precyzyjne, przenośne cyfrowe wagi elektroniczne, wagi elektroniczne, wagi elektryczne, 11 grille elektryczne, grille gazowe, grille wędzarnie, grille do gotowania, grille na węgiel drzewny, grille węglowe
do celów domowych, elektryczne grille do użytku wewnątrz budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, oświetlenie
ogrodowe, zraszacze ogrodowe [automatyczne], oświetlenie i reflektory oświetleniowe, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, zapalniczki i zapalarki, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, urządzenia
do opalania się, czajniki, czajniki elektryczne, czajniki do herbaty
[elektryczne], kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do gotowania, suszarki do żywności, 12 rowery, rowery szosowe, rowery dostawcze, rowery górskie, rowery składane, rowery dziecięce, rowery
(siodełka-), rowery wodne, rowery trekkingowe, rowery elektryczne,
rowery sportowe, rowery jednokołowe, szosowe rowery wyścigowe,
bagażniki na rowery, rowery trójkołowe dostawcze, elektryczne rowery składane, rowery wyposażone w silnik, dopasowane pokrowce
na rowery, samobalansujące się rowery jednokołowe, bagażniki na rowery do pojazdów, rowery na pedały, 18 parasole ogrodowe, chlebaki, 20 huśtawki montowane na ganku, meble ogrodowe, meble ogrodowe [patio], meble ogrodowe drewniane, słupki ogrodowe
niemetalowe, meble, kartoteki [meble], meble łączone, zagłówki [meble], kontuary [meble], kredensy [meble], narożniki [meble], barki [meble], meble antyczne, meble wielofunkcyjne, szafki [meble], meble
sypialne, postumenty [meble], cokoły [meble], meble sklepowe, zewnętrzne meble, meble skórzane, konsole [meble], meble biurowe,
meble nadmuchiwane, nadmuchiwane meble, meble łazienkowe,
meble laboratoryjne, meble kuchenne, meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, serwantki kuchenne, 21 rękawice kuchenne,
garnki kuchenne, foremki kuchenne, dzbanki kuchenne, pojemniki
kuchenne, przybory kuchenne, utensylia kuchenne, ruszty [kuchenne], szpikulce kuchenne, kuchenne (przybory-), pipety kuchenne,
pędzle kuchenne, gąbki kuchenne, czajniki nieelektryczne, czajniki
z gwizdkiem, czajniki do herbaty [nieelektryczne], deski do krojenia,
deski do krojenia [kuchnia], deski do krojenia kuchenne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia [z rowkami], stojaki na deski do krojenia, deski do krojenia do kuchni, deski do krojenia do użytku kuchennego, drewniane deski do krojenia do użytku kuchennego, miksery,
nieelektryczne, do celów domowych [blendery], naczynia do kuchenek mikrofalowych, siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek,
parowniki do ryżu do stosowania w mikrofalówkach, ręczne suszarki
do sałaty, suszarki do naczyń [stojaki], suszarki-ociekacze do naczyń,
28 huśtawki, huśtawki [zabawki], huśtawki dla niemowląt, huśtawki
dla dzieci, huśtawki poziome w postaci podpartej deski [wyposażenie
placów zabaw], trampoliny, trampoliny treningowe, trampoliny [artykuły sportowe], artykuły do zabawy dla dzieci, artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, akcesoria do pływania, akcesoria nadmuchiwane do basenów, aparatura
do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci, baseny do zabawy, baseny
kąpielowe [zabawki], brodziki [płytkie baseny], deski do pływania,
pompowane materace do rekreacji, materace nadmuchiwane
do użytku rekreacyjnego, stacjonarne rowery treningowe, rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, rowery zabawkowe, rowery trójkołowe [zabawki], rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki].

(111) 325089
(220) 2018 04 18
(210) 485020
(151) 2019 09 24
(441) 2018 08 13
(732) ZYGMUNTOWSKI BARTŁOMIEJ ZBIGNIEW PAN BE AGENCJA
REKLAMOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PanBe balony eventowe
(540)

(591) fioletowy, biały, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy,
różowy, czerwony
(531) 02.01.23, 21.01.16, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 12 balony powietrze, balony z helem, 20 balony reklamowe, dmuchane balony reklamowe, balony reklamowe nadmuchiwane powietrzem, 35 reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe.

(111) 325090
(220) 2018 04 27
(210) 485451
(151) 2019 09 25
(441) 2018 08 13
(732) FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOTDOGERIA VAN DOG
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza, konserwowane,
suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki,
jaja, produkty mleczne, pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków,
ser, kiełbaski, kiełbaski do hotdogów, 30 kawa, herbata, sosy, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, pieczywo, bułki, hot
dogi (gotowe), 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda
gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze
przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria,
gadżety reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza,
konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle, suszone zioła, produkty
mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
ziemniaków, ser, kiełbaski, kiełbaski do hotdogów, kawa, herbata, sosy,
przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, pieczywo,
bułki, hot dogi (gotowe), piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe,
woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, usługi reklamy,
promocji i marketingu oraz zbieranie i rozpowszechnianie informacji
dotyczących zdrowej żywności, zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia, w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów
jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą w zakresie franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej
obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna,
informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
(111) 325091
(220) 2018 04 27
(210) 485452
(151) 2019 09 25
(441) 2018 08 13
(732) FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTDOGERIA VAN DOG
(540)

(531) 08.05.03, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza, konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
ziemniaków, ser, kiełbaski, kiełbaski do hot dogów, 30 kawa, herbata,
sosy, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, pieczywo, bułki, hot dogi (gotowe), 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna,
35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów
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jak: artykuły spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, wyroby
gastronomiczne, biżuteria, gadżety reklamowe, upominki, odzież,
nakrycia głowy, obuwie, mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz
produkty z owoców morza, konserwowane, suszone oraz gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne,
pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, kiełbaski, kiełbaski do hot dogów, kawa, herbata, sosy, przyprawy, wyroby zbożowe,
wyroby cukiernicze, lody, pieczywo, bułki, hot dogi (gotowe), piwo,
napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, usługi reklamy, promocji i marketingu
oraz zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowej
żywności, zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu życia,
w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu,
organizowanie prezentacji i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni,
kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizowanie
przyjęć okolicznościowych, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 325092
(220) 2018 04 27
(210) 485459
(151) 2019 09 24
(441) 2018 08 13
(732) FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza, konserwowane,
suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki,
jaja, produkty mleczne, pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków,
ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, 30 kawa, herbata,
sosy, sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze,
lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos, tacos, tortille, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, 35 sprzedaż detaliczna,
sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze
przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria,
gadżety reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza,
konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle, suszone zioła, produkty
mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, kawa,
herbata, sosy, sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos, tacos,
tortille, piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana,
woda niegazowana, woda mineralna, usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących
zdrowej żywności, zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu
życia, w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
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w zakresie franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn,
pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć
okolicznościowych, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 325093
(220) 2018 04 27
(210) 485461
(151) 2019 09 24
(441) 2018 08 13
(732) FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza, konserwowane,
suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałatki,
jaja, produkty mleczne, pikle, suszone zioła, produkty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków,
ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, 30 kawa, herbata,
sosy, sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze,
lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos, tacos, tortille, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, 35 sprzedaż detaliczna,
sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze
przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria,
gadżety reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, mięso, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza,
konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle, suszone zioła, produkty
mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej, kawa,
herbata, sosy, sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos, tacos,
tortille, piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazowana,
woda niegazowana, woda mineralna, usługi reklamy, promocji i marketingu oraz zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących
zdrowej żywności, zdrowego odżywiania, dietetyki, aktywnego stylu
życia, w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie prezentacji i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn,
pubów, barów, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne i cateringowe, organizowanie przyjęć
okolicznościowych, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
(111) 325094
(220) 2018 04 29
(151) 2019 10 17
(441) 2018 06 25
(732) AM CRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOPITO
(540)

(591) biały, czarny, zielony, różowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 32 piwo rzemieślnicze .
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(111) 325095
(220) 2018 03 29
(210) 484240
(151) 2019 09 25
(441) 2018 08 13
(732) POLITYKA INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLITYKA INSIGHT
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 41 pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line periodyków, czasopism i książek, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania z sieci komputerowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
prowadzenie analitycznego serwisu internetowego (publikacje cyfrowe) poświęconego polityce, prawu i gospodarce oraz serwisów
branżowych z dziedziny energetyki i bankowości – wskazane serwisy
prowadzone w języku polskim i w języku angielskim, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów oraz
szkoleń, 42 badania naukowe, prowadzenie prac zleconych przez
osoby trzecie, przygotowywanie raportów i analiz.
(111) 325096
(220) 2015 11 30
(210) 449808
(151) 2019 09 04
(441) 2016 02 29
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nostalgia
(540)

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(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, 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, 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
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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,
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych,
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, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, hologramy, interfejsy komputerowe, 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, napędy dyskowe, monitory-hardware
komputerowy, monitory-programy komputerowe, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, plotery, chipy, 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, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia nadawcze telefoniczne, tablice ogłoszeń elektroniczne, dekodery, zestawy zawierające dekoder
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych,
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 grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, 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, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwa-
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nie 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 w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, organizowanie targów handlowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, 38 usługi agencji
prasowych, usługi telekomunikacyjne, telefonia komórkowa, usługi
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, zlecenia przywoławcze przez telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności 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, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie łączności telefonicznej, 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 a także łączy satelitarnych i sieci światłowodów, 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, fotoreportaże, 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, 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, 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, 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) 325097
(151) 2019 09 30

(220) 2018 05 17
(441) 2018 08 06

(210) 486053
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(732) ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA SPÓŁKA
AKCYJNA, Łubiana (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L
(540)

(591) złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 21 wyroby porcelanowe, galanteria porcelanowa, dzieła
sztuki z porcelany, porcelana ozdobna.
(111) 325098
(220) 2018 05 24
(210) 486342
(151) 2019 09 18
(441) 2018 10 01
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lipitrop MK-7 suplement diety ekstrakt lipidowy
z nowozelandzkich małży zielonych witamina D witamina K
(540)

(591) zielony, niebieski, czarny, szary
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparat wspomagający funkcjonowanie układu kostno-mięśniowego.
(111) 325099
(220) 2018 06 01
(210) 486607
(151) 2019 09 13
(441) 2018 11 13
(732) JÓŹWIAK RADOSŁAW, JÓŹWIAK ROBERT PPHU RAMARO
SPÓŁKA CYWILNA, Paczkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) abitare collezione
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 26.11.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 40 produkcja mebli na zamówienie.
(111) 325100
(220) 2018 06 27
(210) 487615
(151) 2019 09 25
(441) 2018 10 08
(732) DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Pinczyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEKPOL
(510), (511) 1 dolomit do celów przemysłowych, grafit do celów przemysłowych, kity szklarskie, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane
w murarstwie [z wyjątkiem farb], rozpuszczalniki do lakierów, środki
korozyjne, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, 4 biopaliwa,
energia elektryczna, paliwa, smary, smary przemysłowe, ciecze chło-
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dząco-smarujące, grafit smarujący, 6 aluminium [glin], balustrady
metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, baseny
kąpielowe [konstrukcje metalowe], blacha [płyty, arkusze], blacha
stalowa cienka, bramy metalowe, ciągnione i polerowane pręty metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, dachy (pokrycia-) metalowe, drabiny metalowe,
drabiny ze stopniami metalowymi, drobne wyroby metalowe, drut
aluminiowy, drut kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], drzwi metalowe, drzwi (urządzenia
do otwierania-) nieelektryczne, drzwi wahadłowe metalowe, dźwigary metalowe, gwoździe, gwoździe z szeroką główką [ćwieki],
gzymsy (formy, odlewy-) metalowe, gzymsy metalowe, kanalizacja
(rury rozgałęźne do-) metalowe, klamry [zaciski] metalowe, kominy
metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety
ramowe-) [budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe,
konstrukcje stalowe [budownictwo], kostka brukowa metalowa, krany, kurki do beczek metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, liny
metalowe, liny stalowe, listwy metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, listwy profilowe metalowe dla budownictwa,
maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali, materiały konstrukcyjne
metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, metalowe
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, nadproża metalowe, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], odrzwia metalowe, ogrodzenia metalowe, okna metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe
(ozdobne) metalowe, ościeżnice metalowe, platformy prefabrykowane metalowe, płytki podłogowe metalowe, płyty chodnikowe metalowe, płyty do drzwi metalowe, płyty metalowe, pokrycia dachów,
metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty [słupki]
ogrodzeniowe metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, rolety
zewnętrzne metalowe, ściany (pokrycia-) metalowe [budownictwo],
ściany (pokrycia metalowe-) [budownictwo], słupy metalowe, słupy
metalowe [elementy konstrukcyjne], stal lana [staliwo], stal (rolety
ze-), stal surowa lub półprzetworzona, szkielety metalowe [budownictwo], szkieletowe rusztowania metalowe, szalunki do betonu metalowe, taśma stalowa, wsporniki metalowe dla budownictwa, okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne
i budowlane], stopy stali, metalowe kątowniki stalowe, rury i rurki
ze stali, okucia okienne (ozdobne), metalowe, okucia stosowane
w budownictwie, metalowe, 7 koła maszyn, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, maszyny do budowy dróg, maszyny kruszące, maszyny górnicze, narzędzia [części maszyn], piły o napędzie innym niż
ręczny, podajniki [części maszyn], roboty przemysłowe, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, urządzenia przeładunkowe
do załadunku i wyładunku, 11 instalacje do zaopatrywania w wodę,
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do automatycznego podlewania, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
światła do pojazdów, urządzenia grzewcze do pojazdów, 16 broszury, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotografie
[wydrukowane], kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, książki,
materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), plany, prospekty, publikacje drukowane, torby
papierowe, 17 materiały do uszczelniania okien i drzwi, wilgoć w budynkach (substancje do izolacji przeciw-), przewody giętkie niemetalowe, 19 asfaltowe (nawierzchnie-), azbestowy (cement-), beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe,
bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlana (tektura-) [asfaltowana], budowlane (konstrukcje-) niemetalowe, cegły, cement, 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, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gips [materiał
budowlany], izolacyjne (szkło-) [budownictwo], kamień budowlany,
karton budowlany, kątowniki, niemetalowe, klinkier (kruszywo-), ko-
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miny niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe,
krokwie dachowe, listwy niemetalowe, łupki dachowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe,
niemetalowe słupy, ochronne (bariery-) drogowe niemetalowe,
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, parapety okienne (niemetalowe-), piaskowiec
dla budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa,
płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty
cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia ścienne nie z metalu, pokrycia
dachowe z gontów, powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, rury (spustowe-) niemetalowe, rury (sztywne-), niemetalowe [budownictwo],
rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny
(dachowe-) niemetalowe, schody niemetalowe, schody (stopnie-)
niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, ścieki (uliczne-) niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], sklejka, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, sufity niemetalowe, świecąca kostka brukowa, szalówki
[ciesielstwo], szalunki niemetalowe do betonu, szkło budowlane,
szkło emaliowane, do celów budowlanych, szkło okienne do użytku
w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, tablice sygnalizacyjne nieświecące,
niemechaniczne, niemetalowe, targowe (pawilony-), tynk, wapień,
wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed
słońcem, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne]
niemetalowe i nietekstylne, zaprawy budowlane, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane,
zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, żużel [materiał budowlany], żwir, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje reklamowe, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama
pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], 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, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 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
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do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów
z konta, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości
[prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych 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 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 przeglądu prasy, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi
sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, 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, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie 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 nieruchomości,
agencje kredytowe, analizy finansowe, organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach
innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi
ubezpieczeniowe, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falochronów,
budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych,
budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe,
ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie pojazdów, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, 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, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka
budynków, szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi
stoczniowe, usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie
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szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wynajem
buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, budowa i konserwacja rurociągów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja basenów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, ładowanie akumulatorów do pojazdów, mycie pojazdów, nitowanie, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, zabezpieczanie
pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, budowa fundamentów pod tamy, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 39 dostarczanie gazet, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, dostawa towarów, dystrybucja wody, frankowanie przesyłek
pocztowych, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, chroniony
transport przedmiotów wartościowych, logistyka transportu, organizowanie rejsów, eskortowanie podróżnych, pakowanie prezentów,
pakowanie towarów, parkowanie samochodów, pojazdy (wypożyczanie-), przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży,
przeprowadzki, przewóz samochodami ciężarowymi, przewożenie,
rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, transport, transport pasażerski, usługi car-sharingu, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, wynajem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów,
wynajmowanie miejsc parkingowych, 40 drukowanie, drukowanie
offsetowe, drukowanie litograficzne, drukowanie zdjęć, grawerowanie, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, druk sitowy, obróbka metali, odlewanie metali, odpuszczanie metali, piaskowanie, piłowanie materiałów, powlekanie metalu, ścieranie, ścinanie
i obróbka drewna, składanie materiałów na zamówienie dla osób
trzecich, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], szlifowanie, trasowanie laserem, usługi spawalnicze, usuwanie warstw nawierzchniowych, chromowanie, cynowanie, niklowanie, obróbka drewna, polerowanie materiałami
ściernymi, powlekanie galwaniczne, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary],
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych
komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], miernictwo [pomiary], pomiary
geodezyjne, poszukiwania geologiczne, powielanie programów
komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
urbanistyczne, przechowywanie danych elektronicznych, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania kompu-
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terowego, wzornictwo przemysłowe, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi architektoniczne, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla
osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe,
usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji washoku, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie sal na zebrania, stołówki, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników
wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie
obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci, 44 aromaterapia, fizjoterapia, fryzjerstwo, manicure, masaż, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, łaźnie publiczne do celów
higienicznych, łaźnie tureckie, depilacja woskiem, projektowanie
kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, przekłuwanie
ciała, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla,
salony piękności, sanatoria (usługi-), świadczenie usług przez domy
opieki nad starszymi ludźmi, szpitale, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi ogrodnicze, usługi saun, usługi solariów, usługi terapeutyczne, 45 badania
prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, kontrola bezpieczeństwa bagażu, licencjonowanie
własności intelektualnej, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych,
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi serwisów
społecznościowych on-line, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, wynajem nazw
domen internetowych, wypożyczanie odzieży, zarządzanie prawami
autorskimi.

(111) 325101
(220) 2018 09 18
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) Orange Brand Services Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) orange Bliżej tego, co ważne dla Ciebie
(540)

(210) 490691

(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy do łączności
i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy
do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, urządzenia i przyrządy do rejestrowania, transmisji, wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów,
informacji lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania (inne niż in-vivo), sygnalizacji, sprawdzania (nadzoru) i nauczania, optyczne i elektrooptyczne urządzenia
i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt
do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), sprzęt do obsługi
sieci WAN (rozległej sieci komputerowej), sprzęt do obsługi sieci LAN
(lokalnej sieci komputerowej), sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający
bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt do sieci ethernet, urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów, aparaty fotograficzne, fotograficzne urządzenia,
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przyrządy i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne, urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów
emitowanych lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt
peryferyjny do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi
nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty
pamięci, karty inteligentne (karty z układem scalonym), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, identyfikacyjne
karty elektroniczne, karty telefoniczne, telefoniczne karty kredytowe, karty kredytowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do gier elektronicznych przeznaczone do użytku w telefonach,
dyski kompaktowe (CD-ROM-y), magnetyczne, cyfrowe i optyczne
nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do zapisywania i przechowywania danych (czyste i zapisane), wstępnie nagrane płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania
plików muzycznych do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne,
przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne
i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, przewody i kable elektryczne, kable optyczne, kable światłowodowe, druty oporowe, elektrody, urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych,
łącznice telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt
telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych głosem, terminale multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do transakcji
elektronicznych, w tym płatności elektronicznych, urządzenia
do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy
przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony,
telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, maszyny faksymilowe,
komputery kieszonkowe (PDA), notatniki elektroniczne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych,
wiadomości, przepływu danych i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elektroniczne umożliwiające użytkownikowi bieżące
kontrolowanie i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi informacjami, urządzenia, przyrządy i systemy do nawigacji
satelitarnej, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy
na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem,
umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk,
uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych elektronicznych
urządzeń przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowywania lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów do nich, paski do telefonów komórkowych,
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące, urządzenia
i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo),
urządzenia i przyrządy radiowe, filmy wideo, urządzenia i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), oprogramowanie
do obsługi sieci WAN (rozległych sieci komputerowych), oprogramowanie do obsługi sieci LAN (lokalnych sieci komputerowych), oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe
do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami elektronicznymi i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, programy do sieciowych systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe
do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej,
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dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne do pobrania udostępniane on-line za pośrednictwem
komputerowych baz danych lub Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie
telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych
i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie do gier
komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier komputerowych, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pliki
muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem, bity
dźwiękowe, filmy, programy wideo i programy audiowizualne, do pobrania, udostępniane on-line lub z komputerowych baz danych lub
z Internetu lub ze stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego monitorowania, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, 35 reklama, usługi marketingowe, promowanie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi informacji o działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie zarządzania centrami
obsługi telefonicznej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
(zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw), usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi pozyskiwania kontraktów na zakup i sprzedaż towarów i usług dla osób trzecich, usługi outsourcingowe (doradztwo biznesowe), usługi
konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, mentoring biznesowy, działalność polegająca na zakładaniu
przedsiębiorstw, usługi konsultacji i doradztwa biznesowego związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej, rozwojem firm
i rozwojem produktów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie wdrażania działalności gospodarczej,
organizowanie prezentacji w celach biznesowych, badania i ankiety
w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie prognoz gospodarczych, badania rynkowe w dziedzinach ochrony środowiska,
nowych energii, ochrony bogactwa naturalnego i zrównoważonego
rozwoju, świadczenie usług biznesowych, biurowych i sekretarskich,
usługi w zakresie przeglądu prasy i aktualnych informacji, wycinki
aktualności i wycinki na tematy bieżące oraz usługi serwisów informacyjnych na tematy bieżące, badania rynkowe, analizy rynkowe,
zbieranie i analiza danych badań rynkowych, badania rynku i badania marketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
handlowych, usługi handlu detalicznego w zakresie następujących
towarów: elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy do łączności i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy
do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, urządzenia i przyrządy do rejestrowania, transmisji, wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów,
informacji lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania (inne niż in-vivo), sygnalizacji, sprawdzania (nadzoru) i nauczania, optyczne i elektrooptyczne urządzenia
i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt
do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), sprzęt do obsługi
sieci WAN (rozległej sieci komputerowej), sprzęt do obsługi sieci LAN
(lokalnej sieci komputerowej), sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający
bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt do sieci ethernet, urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów, aparaty fotograficzne, fotograficzne urządzenia,
przyrządy i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne, urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów
emitowanych lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt
peryferyjny do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi
nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty
pamięci, karty inteligentne (karty z układem scalonym), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, identyfikacyjne
karty elektroniczne, karty telefoniczne, telefoniczne karty kredyto-
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we, karty kredytowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do gier elektronicznych przeznaczone do użytku w telefonach,
dyski kompaktowe (CD-ROM-y), magnetyczne, cyfrowe i optyczne
nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do zapisywania i przechowywania danych (czyste i zapisane), wstępnie nagrane płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania
plików muzycznych do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne,
przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne
i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, przewody i kable elektryczne, kable optyczne, kable światłowodowe, druty oporowe, elektrody, urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych,
łącznice telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt
telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych głosem, terminale multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do transakcji
elektronicznych, w tym płatności elektronicznych, urządzenia
do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy
przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony,
telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, maszyny faksymilowe,
komputery kieszonkowe (PDA), notatniki elektroniczne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych,
wiadomości, przepływu danych i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elektroniczne umożliwiające użytkownikowi bieżące
kontrolowanie i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi informacjami, urządzenia, przyrządy i systemy do nawigacji
satelitarnej, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy
na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem,
umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk,
uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych elektronicznych
urządzeń przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowywania lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów do nich, paski do telefonów komórkowych,
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące, urządzenia
i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo),
urządzenia i przyrządy radiowe, filmy wideo, urządzenia i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), oprogramowanie
do obsługi sieci WAN (rozległych sieci komputerowych), oprogramowanie do obsługi sieci LAN (lokalnych sieci komputerowych), oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe
do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami elektronicznymi i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, programy do sieciowych systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe
do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej,
dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne do pobrania udostępniane on-line za pośrednictwem
komputerowych baz danych lub Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie
telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci
komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne pro-
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gramy do gier komputerowych, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pliki muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki,
pliki z obrazem, bity dźwiękowe, filmy, programy wideo i programy
audiowizualne, do pobrania, udostępniane on-line lub z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego monitorowania, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, systemy i urządzenia
zabezpieczające, odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria modowe, tekstylia, walizki i torby, materiały drukowane i artykuły papiernicze, zabawki, gry, biżuteria, przyrządy zegarmistrzowskie, urządzenia medyczne, gromadzenie na rzecz osób trzecich różnorodnych
towarów (z wyłączeniem ich transportu)w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu następujących towarów: elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy do łączności i telekomunikacji,
elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy do przetwarzania,
rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, urządzenia i przyrządy do rejestrowania, transmisji,
wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów, informacji lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli,
testowania (inne niż in-vivo), sygnalizacji, sprawdzania (nadzoru)
i nauczania, optyczne i elektrooptyczne urządzenia i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt do obsługi sieci
VPN (wirtualnej sieci prywatnej), sprzęt do obsługi sieci WAN (rozległej sieci komputerowej), sprzęt do obsługi sieci LAN (lokalnej sieci
komputerowej), sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do sieci
komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający bezpieczny
zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt
do sieci Ethernet, urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania
obrazów, aparaty fotograficzne, fotograficzne urządzenia, przyrządy
i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne,
urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów emitowanych
lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt peryferyjny
do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty pamięci, karty
inteligentne (karty z układem scalonym), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, identyfikacyjne karty elektroniczne, karty telefoniczne, telefoniczne karty kredytowe, karty
kredytowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do gier
elektronicznych przeznaczone do użytku w telefonach, dyski kompaktowe (CD-ROM-y), magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do zapisywania
i przechowywania danych (czyste i zapisane), wstępnie nagrane płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania plików
muzycznych do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne,
przewody i kable elektryczne, kable optyczne, kable światłowodowe,
druty oporowe, elektrody, urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji
i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny,
sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych głosem, terminale multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych,
w tym płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe
i słuchawki telefoniczne, maszyny faksymilowe, komputery kieszonkowe (PDA), notatniki elektroniczne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych, wiadomości,
przepływu danych i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elektroniczne umożliwiające użytkownikowi bieżące kontrolowanie i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi informacjami, urządzenia, przyrządy i systemy do nawigacji satelitarnej,
akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy na biurko
lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty sa-
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mochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące
dla słuchawek telefonicznych i innych elektronicznych urządzeń
przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowywania
lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz
akcesoriów do nich, paski do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne globalne
systemy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące, urządzenia i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), urządzenia i przyrządy radiowe, filmy wideo, urządzenia i sprzęt audiowizualny,
elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części i osprzęt
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do obsługi
sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), oprogramowanie do obsługi
sieci WAN (rozległych sieci komputerowych), oprogramowanie
do obsługi sieci LAN (lokalnych sieci komputerowych), oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe do pobrania
z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami elektronicznymi i komputerami
centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, programy do sieciowych systemów operacyjnych, komputerowe programy
operacyjne, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie
do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, dzwonki
do pobierania do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne
do pobrania udostępniane on-line za pośrednictwem komputerowych baz danych lub Internetu, oprogramowanie komputerowe
i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie
danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych
i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie do gier
komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier
komputerowych, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej,
pliki muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem, bity dźwiękowe, filmy, programy wideo i programy audiowizualne, do pobrania, udostępniane on-line lub z komputerowych baz
danych lub z Internetu lub ze stron internetowych, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego monitorowania, oprogramowanie
do systemów nawigacyjnych GPS, systemy i urządzenia zabezpieczające, odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria modowe, tekstylia,
walizki i torby, materiały drukowane i artykuły papiernicze, zabawki,
gry, biżuteria, przyrządy zegarmistrzowskie, urządzenia medyczne,
udostępnianych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu lub za pośrednictwem innych środków, gromadzenie na rzecz osób trzecich różnorodnych telekomunikacyjnych,
obliczeniowych, elektronicznych i elektrycznych towarów, części,
osprzętu i akcesoriów dla wyżej wymienionych towarów, kart danych, urządzeń zabezpieczających i sprzętu zabezpieczającego,
odzieży, obuwia, nakryć głowy, akcesoriów, tkanin, bielizny pościelowej, stołowej i ręczników, bagażu i toreb, materiałów drukowanych
i materiałów piśmiennych, artykułów na prezenty, zabawek, gier
i sprzętu sportowego, biżuterii, przyrządów zegarmistrzowskich,
sprzętu domowego i przyborów kuchennych, mebli i wyposażenia
domu, kosmetyków i produktów do pielęgnacji osobistej, produktów sprzedawanych w aptekach, produktów do czyszczenia, produktów ochrony zdrowia, żywności dla ludzi i produktów spożywczych,
napojów, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia tych
towarów i ich zakupu, pośrednictwo handlowe w zakresie energetyki, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego,
udzielanie informacji i porad handlowych w zakresie dostarczania
i promowania towarów oraz doboru i prezentacji towarów, dostarczanie informacji i doradztwo potencjalnym nabywcom towarów
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i dóbr, kompilacja i transkrypcja danych, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystywania jako strony internetowe, produkcja
filmów reklamowych, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi zarządzania bazami danych,
usługi zestawienia danych w komputerowych bazach danych, usługi
systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych,
usługi kompilacji informacji w komputerowych bazach danych, usługi gromadzenia i systematyzowania informacji w komputerowych
bazach danych, usługi przetwarzanie danych, usługi telemarketingowe, usługi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania wiadomości, obsługa telefonicznych call center i centrali telefonicznych,
zarządzanie zdalnymi centrami monitoringu, usługi zarządzania danymi i usługi inwentaryzacji elektronicznej, usługi weryfikacji przetwarzania danych w dziedzinie transportu, odpraw lotniczych, rezerwacji podróży, sprzedaży biletów podróżnych, sprzedaży biletów
na imprezy sportowe i kulturalne, usługi weryfikacji biletów, kuponów, voucherów, zniżek, programów lojalnościowych, kart upominkowych, bonów upominkowych, publikowanie i produkcja programów telezakupów i zakupów w sklepach internetowych, usługi
wystawiennicze organizowane w celach handlowych lub reklamowych, umożliwienie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych organizowanych w celach handlowych lub reklamowych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych, 36 usługi finansowe, usługi bankowe i transakcje finansowe, ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi związane z zagadnieniami monetarnymi, ubezpieczanie i finansowanie telekomunikacyjnych urządzeń, systemów i instalacji, zapewnianie
środków i świadczenie usług związanych z kartami kredytowymi,
świadczenie usług w zakresie elektronicznego przelewu środków finansowych i obsługa transakcji online oraz usługi umożliwiające
transakcje finansowe on-line, przetwarzanie płatności za zakup towarów i usług za pośrednictwem elektronicznej sieci łącznościowej,
zautomatyzowane usługi płatnicze, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową (bankowość internetowa), elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, elektroniczny transfer funduszy za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi gwarancji płatności dokonywanych za pomocą przekazów pieniężnych, obsługa płatności, elektroniczny przelew walut,
usługi płatności bezdotykowych, usługi inwestycyjne i zarządzania
funduszami, administrowanie funduszami i inwestycjami, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi w zakresie wycen świadczone online, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomościami oraz informacja i doradztwo w tym zakresie,
udzielanie informacji finansowych, notowania giełdowe, usługi informacyjne dotyczące akcji i udziałów, pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, pozyskiwanie funduszy, zbiórki funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek i organizacja działań związanych
z gromadzeniem funduszy, sponsorowanie finansowe, usługi dyskontowe, usługi udzielania informacji i usługi doradztwa dotyczące
ubezpieczeń, działalności finansowej, zagadnień monetarnych, bankowości domowej i internetowej, informacji w zakresie akcji i udziałów, pośrednictwa w obrocie akcjami i obligacjami, świadczone on-line z komputerowych baz danych lub przez Internet, usługi
doradcze, informacyjne i konsultacyjne, dotyczące wszystkich wyżej
wymienionych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łączności, usługi
telefoniczne, usługi łączności telefonii mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone za pomocą telefaksu, usługi teleksowe, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, radiowe usługi przywoławcze, usługi przełączania rozmów telefonicznych na inny numer, usługi
automatycznego odbierania telefonu, usługi biura numerów oraz
poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi wiadomości elektronicznych, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi wymiany danych, przekazywanie danych za pomocą
telekomunikacji, transmisja plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi transmisyjne, nadawanie lub transmisja programów
radiowych lub telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier, usługi
wideotekstowe, teletekstowe i przeglądania danych, nadawanie,
przekazywanie i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi w zakresie przesyłania wiadomości wideo, usługi w zakresie wideokonferen-
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cji, usługi wideotelefoniczne, przesyłanie informacji, w tym stron
internetowych, programów komputerowych i innych danych, wynajem czasu dostępu do serwera baz danych, udostępnianie połączeń
telekomunikacyjnych dla telefonicznych hotlines i centrów obsługi
telefonicznej call-center, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych hotlines i centrów obsługi telefonicznej call-center, zapewnianie dostępu do Internetu, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, zapewnianie użytkownikom
dostępu do Internetu (dostawcy usług), umożliwianie i obsługa konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych,
zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki
cyfrowej za pomocą telekomunikacji, umożliwianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci dla innych operatorów i osób
trzecich, wynajem infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci innym
operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji,
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów,
łączność za pomocą komputera, transmisja i dystrybucja danych lub
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, tymczasowe umożliwianie dostępu do Internetu na rzecz osób trzecich, elektroniczna transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych przez globalną sieć komputerową,
usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości i aktualności, umożliwianie i obsługa konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, wynajem czasu dostępu
do komputerowych baz danych, wypożyczanie, leasing lub wynajem
aparatów, urządzeń, instalacji lub komponentów do wykorzystania
przy świadczeniu wszystkich wyżej wymienionych usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej
usług, 41 nauczanie i szkolenia, usługi rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, informacja dotycząca edukacji, rozrywki, wydarzeń
sportowych i kulturalnych dostarczana on-line z komputerowych
baz danych lub z Internetu lub za pośrednictwem innych środków,
usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi wynajmowania kaset, płyt i gier wideo, a także kaset, płyt i gier audio oraz gier
komputerowych, świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej
i telewizyjnej, publikowanie i produkcja muzyki, filmów (innych niż
reklamowe), programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
gier i konkursów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
udostępnianie programów dla gier wideo powszechnego użytku
i podręcznych urządzeń do gier za pośrednictwem łączności bezprzewodowej (nie do pobrania), publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie rozrywki filmowej, telewizyjnej i wideo muzycznej za pośrednictwem sieciowych stron
interaktywnych, publikacja tekstów w formie elektronicznej lub innej, usługi publikowania i realizacji mediów dźwiękowych i/lub wizualnych, usługi wystawiennicze organizowane w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, umożliwienie
dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych organizowanych w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz
kulturalnych, organizacja, produkcja i prezentacja koncertów muzycznych, musicali, występów teatralnych i wideo, festiwali, tras i innych muzycznych oraz kulturalnych występów, wydarzeń i działań,
organizowanie, zarządzanie lub przygotowanie imprez wydarzeń
dotyczących gier wideo, obróbka poprodukcyjna w dziedzinie muzyki, wideo i filmu, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów, kursów, zjazdów i wystaw, interaktywne i korespondencyjne kursy szkoleniowe i sesje
prowadzone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych
lub sieci komputerowych lub innych środków, tłumaczenia, usługi
galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi gier, usługi klubowe, rezerwacja biletów i rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji
elektronicznych, w tym informacji archiwalnych, w formie tekstu
elektronicznego, informacji i danych audio i/lub wideo, gier i zabaw,
udostępnianie muzyki cyfrowej, nie do pobrania, w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej, nie do pobrania, na internetowych stronach MP3, świadczenie usług informacyjnych i doradczych on-line
z komputerowej bazy danych lub przez Internet w zakresie: udostępniania muzyki cyfrowej (niepobieranej zdalnie) z Internetu, dostarczania zdjęć, obrazów, grafik, nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań
wideo i nagrań audiowideo on-line (nie do pobrania), usług fotogra-
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ficznych, dostarczanie informacji i porad dotyczących wyżej wymienionych usług, 42 udostępnianie informacji jednej lub wielu osobom
za pośrednictwem Internetu w jednym miejscu z wykorzystaniem
lokalizacji kawiarni, baru, kafeterii, bistro lub restauracji, konserwacja, uaktualnianie i projektowanie oprogramowania komputerowego
i programów komputerowych, usługi programowania komputerowego, sporządzanie i dostarczanie informacji na temat komputerów i infrastruktury sieci komputerowej, usługi w zakresie programowania
świadczone on-line, wypożyczanie komputerów, projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie dla celów kompilacji witryn internetowych,
tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, kompilacja, tworzenie i konserwacja rejestru nazw domen, prognozowanie pogody, udzielanie informacji
i porad w zakresie zagadnień związanych ze świadomością środowiskową (ekologiczną), usługi w zakresie projektowania wnętrz i usługi
informacyjne i doradcze z nimi związane, usługi przechowywania
danych, usługi uwierzytelniania przetwarzania danych w dziedzinie
transportu, odpraw lotniczych, rezerwacji podróży, sprzedaży biletów podróżnych, sprzedaży biletów na imprezy sportowe i kulturalne, obsługiwanie i udostępnianie wyszukiwarek internetowych,
usługi programowania w zakresie informacji do transmisji internetowych, świadczenie usług informacyjnych i doradczych on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet w zakresie: technologii,
nauki, badań technologicznych, badań naukowych, inżynierii przemysłowej, technologii telekomunikacyjnej, technologii komputerowej, technologii informacyjnej, urządzeń i sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego, wyposażenia oprogramowania
komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych, sieci
komputerowych, systemów komputerowych, oprogramowania
do gier komputerowych i wideo, systemów informacyjnych, testowania produktów, testowania materiałów, wydajności energetycznej,
zużycia energii oraz w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych
usług.
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(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy do łączności
i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy
do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, urządzenia i przyrządy do rejestrowania, transmisji, wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów,
informacji lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania (inne niż in-vivo), sygnalizacji, sprawdzania (nadzoru) i nauczania, optyczne i elektrooptyczne urządzenia
i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt
do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), sprzęt do obsługi
sieci WAN (rozległej sieci komputerowej), sprzęt do obsługi sieci LAN
(lokalnej sieci komputerowej), sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający
bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt do sieci ethernet, urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów, aparaty fotograficzne, fotograficzne urządzenia,
przyrządy i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne, urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów
emitowanych lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt
peryferyjny do komputerów, obwody elektroniczne zawierające za-
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programowane dane, dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi
nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty
pamięci, karty inteligentne (karty z układem scalonym), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, identyfikacyjne
karty elektroniczne, karty telefoniczne, telefoniczne karty kredytowe, karty kredytowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do gier elektronicznych przeznaczone do użytku w telefonach,
dyski kompaktowe (CD-ROM-y), magnetyczne, cyfrowe i optyczne
nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do zapisywania i przechowywania danych (czyste i zapisane), wstępnie nagrane płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania
plików muzycznych do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne,
przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne
i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, przewody i kable elektryczne, kable optyczne, kable światłowodowe, druty oporowe, elektrody, urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice
telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych,
używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych głosem, terminale
multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, w tym płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania
elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, maszyny faksymilowe, komputery
kieszonkowe (PDA), notatniki elektroniczne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych, wiadomości, przepływu danych i elektronicznych płatności, przenośne
urządzenia elektroniczne umożliwiające użytkownikowi bieżące
kontrolowanie i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi informacjami, urządzenia, przyrządy i systemy do nawigacji
satelitarnej, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy
na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem,
umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk,
uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych elektronicznych
urządzeń przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowywania lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów do nich, paski do telefonów komórkowych,
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące, urządzenia
i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo),
urządzenia i przyrządy radiowe, filmy wideo, urządzenia i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), oprogramowanie
do obsługi sieci WAN (rozległych sieci komputerowych), oprogramowanie do obsługi sieci LAN (lokalnych sieci komputerowych), oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe
do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami elektronicznymi i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, programy do sieciowych systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe
do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej,
dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne do pobrania udostępniane on-line za pośrednictwem
komputerowych baz danych lub Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie
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telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych
i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie do gier
komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier komputerowych, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pliki
muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem, bity
dźwiękowe, filmy, programy wideo i programy audiowizualne,
do pobrania, udostępniane on-line lub z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego monitorowania, oprogramowanie
do systemów nawigacyjnych GPS, 35 reklama, usługi marketingowe,
promowanie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi informacji
o działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie zarządzania
centrami obsługi telefonicznej, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich (zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw),
usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi
pozyskiwania kontraktów na zakup i sprzedaż towarów i usług dla
osób trzecich, usługi outsourcingowe (doradztwo biznesowe), usługi
konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, mentoring biznesowy, działalność polegająca na zakładaniu
przedsiębiorstw, usługi konsultacji i doradztwa biznesowego związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej, rozwojem firm
i rozwojem produktów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie wdrażania działalności gospodarczej,
organizowanie prezentacji w celach biznesowych, badania i ankiety
w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie prognoz gospodarczych, badania rynkowe w dziedzinach ochrony środowiska,
nowych energii, ochrony bogactwa naturalnego i zrównoważonego
rozwoju, świadczenie usług biznesowych, biurowych i sekretarskich,
usługi w zakresie przeglądu prasy i aktualnych informacji, wycinki
aktualności i wycinki na tematy bieżące oraz usługi serwisów informacyjnych na tematy bieżące, badania rynkowe, analizy rynkowe,
zbieranie i analiza danych badań rynkowych, badania rynku i badania marketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
handlowych, usługi handlu detalicznego w zakresie następujących
towarów: elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy do łączności i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy
do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, urządzenia i przyrządy do rejestrowania, transmisji, wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów,
informacji lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania (inne niż in-vivo), sygnalizacji, sprawdzania (nadzoru) i nauczania, optyczne i elektrooptyczne urządzenia
i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt
do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), sprzęt do obsługi
sieci WAN (rozległej sieci komputerowej), sprzęt do obsługi sieci LAN
(lokalnej sieci komputerowej), sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający
bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt do sieci ethernet, urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów, aparaty fotograficzne, fotograficzne urządzenia,
przyrządy i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne, urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów
emitowanych lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt
peryferyjny do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi
nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty
pamięci, karty inteligentne (karty z układem scalonym), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, identyfikacyjne
karty elektroniczne, karty telefoniczne, telefoniczne karty kredytowe, karty kredytowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do gier elektronicznych przeznaczone do użytku w telefonach,
dyski kompaktowe (CD-ROM-y), magnetyczne, cyfrowe i optyczne
nośniki danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do zapisywania i przechowywania danych (czyste i zapisane), wstępnie nagrane płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania
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plików muzycznych do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne,
przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne
i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, przewody i kable elektryczne, kable optyczne, kable światłowodowe, druty oporowe, elektrody, urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych,
łącznice telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt
telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych głosem, terminale multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do transakcji
elektronicznych, w tym płatności elektronicznych, urządzenia
do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy
przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony,
telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne, maszyny faksymilowe,
komputery kieszonkowe (PDA), notatniki elektroniczne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych,
wiadomości, przepływu danych i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elektroniczne umożliwiające użytkownikowi bieżące
kontrolowanie i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi informacjami, urządzenia, przyrządy i systemy do nawigacji
satelitarnej, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy
na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem,
umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk,
uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych elektronicznych
urządzeń przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowywania lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów do nich, paski do telefonów komórkowych,
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące, urządzenia
i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo),
urządzenia i przyrządy radiowe, filmy wideo, urządzenia i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), oprogramowanie
do obsługi sieci WAN (rozległych sieci komputerowych), oprogramowanie do obsługi sieci LAN (lokalnych sieci komputerowych), oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe
do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami elektronicznymi i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, programy do sieciowych systemów operacyjnych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe
do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej,
dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne do pobrania udostępniane on-line za pośrednictwem
komputerowych baz danych lub Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie
telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych
i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie do gier
komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier komputerowych, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pliki
muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem, bity
dźwiękowe, filmy, programy wideo i programy audiowizualne,
do pobrania, udostępniane on-line lub z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego monitorowania, oprogramowanie
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do systemów nawigacyjnych GPS, systemy i urządzenia zabezpieczające, odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria modowe, tekstylia,
walizki i torby, materiały drukowane i artykuły papiernicze, zabawki,
gry, biżuteria, przyrządy zegarmistrzowskie, urządzenia medyczne,
gromadzenie na rzecz osób trzecich różnorodnych towarów (z wyłączeniem ich transportu), w celu umożliwienia klientom dogodnego
obejrzenia i zakupu następujących towarów: elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne,
urządzenia i przyrządy do łączności i telekomunikacji, elektryczne
i elektroniczne urządzenia i przyrządy do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych,
urządzenia i przyrządy do rejestrowania, transmisji, wzmacniania lub
odtwarzania dźwięku, obrazów, informacji lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania
(inne niż in-vivo), sygnalizacji, sprawdzania (nadzoru) i nauczania,
optyczne i elektrooptyczne urządzenia i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt do obsługi sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), sprzęt do obsługi sieci WAN (rozległej sieci komputerowej), sprzęt do obsługi sieci LAN (lokalnej sieci komputerowej),
sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do sieci komputerowych,
sprzęt komputerowy zapewniający bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt do sieci ethernet, urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów, aparaty fotograficzne, fotograficzne urządzenia, przyrządy i sprzęt, projektory
wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne, urządzenia
do uzyskiwania dostępu do programów emitowanych lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt peryferyjny do komputerów,
obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski,
taśmy i kable będące magnetycznymi nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty pamięci, karty inteligentne (karty
z układem scalonym), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, identyfikacyjne karty elektroniczne, karty telefoniczne, telefoniczne karty kredytowe, karty kredytowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do gier elektronicznych
przeznaczone do użytku w telefonach, dyski kompaktowe (CD-ROM-y), magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, magnetyczne,
cyfrowe i optyczne nośniki do zapisywania i przechowywania danych (czyste i zapisane), wstępnie nagrane płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania plików muzycznych
do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne i nadawcze, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, przewody i kable elektryczne, kable optyczne, kable światłowodowe, druty
oporowe, elektrody, urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne,
urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny,
sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub uruchamianych głosem, terminale multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych,
w tym płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe
i słuchawki telefoniczne, maszyny faksymilowe, komputery kieszonkowe (PDA), notatniki elektroniczne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych, wiadomości,
przepływu danych i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elektroniczne umożliwiające użytkownikowi bieżące kontrolowanie i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi informacjami, urządzenia, przyrządy i systemy do nawigacji satelitarnej,
akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy na biurko
lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia głośnomówiące
dla słuchawek telefonicznych i innych elektronicznych urządzeń
przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowywania
lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz
akcesoriów do nich, paski do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawia-
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tury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne globalne
systemy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące, urządzenia i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), urządzenia i przyrządy radiowe, filmy wideo, urządzenia i sprzęt audiowizualny,
elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części i osprzęt
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do obsługi
sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej), oprogramowanie do obsługi
sieci WAN (rozległych sieci komputerowych), oprogramowanie
do obsługi sieci LAN (lokalnych sieci komputerowych), oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe do pobrania
z Internetu, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami, urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami elektronicznymi i komputerami
centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, programy do sieciowych systemów operacyjnych, komputerowe programy
operacyjne, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie
do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, dzwonki
do pobierania do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne
do pobrania udostępniane on-line za pośrednictwem komputerowych baz danych lub Internetu, oprogramowanie komputerowe
i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy, umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz z Internetem,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie
danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych
i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie do gier
komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier
komputerowych, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej,
pliki muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem, bity dźwiękowe, filmy, programy wideo i programy audiowizualne, do pobrania, udostępniane on-line lub z komputerowych baz
danych lub z Internetu lub ze stron internetowych, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego monitorowania, oprogramowanie
do systemów nawigacyjnych GPS, systemy i urządzenia zabezpieczające, odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria modowe, tekstylia,
walizki i torby, materiały drukowane i artykuły papiernicze, zabawki,
gry, biżuteria, przyrządy zegarmistrzowskie, urządzenia medyczne,
udostępnianych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu lub za pośrednictwem innych środków, gromadzenie na rzecz osób trzecich różnorodnych telekomunikacyjnych,
obliczeniowych, elektronicznych i elektrycznych towarów, części,
osprzętu i akcesoriów dla wyżej wymienionych towarów, kart danych, urządzeń zabezpieczających i sprzętu zabezpieczającego,
odzieży, obuwia, nakryć głowy, akcesoriów, tkanin, bielizny pościelowej, stołowej i ręczników, bagażu i toreb, materiałów drukowanych
i materiałów piśmiennych, artykułów na prezenty, zabawek, gier
i sprzętu sportowego, biżuterii, przyrządów zegarmistrzowskich,
sprzętu domowego i przyborów kuchennych, mebli i wyposażenia
domu, kosmetyków i produktów do pielęgnacji osobistej, produktów sprzedawanych w aptekach, produktów do czyszczenia, produktów ochrony zdrowia, żywności dla ludzi i produktów spożywczych,
napojów, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia tych
towarów i ich zakupu, pośrednictwo handlowe w zakresie energetyki, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego,
udzielanie informacji i porad handlowych w zakresie dostarczania
i promowania towarów oraz doboru i prezentacji towarów, dostarczanie informacji i doradztwo potencjalnym nabywcom towarów
i dóbr, kompilacja i transkrypcja danych, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystywania jako strony internetowe, produkcja
filmów reklamowych, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi zarządzania bazami danych,
usługi zestawienia danych w komputerowych bazach danych, usługi
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systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych,
usługi kompilacji informacji w komputerowych bazach danych, usługi gromadzenia i systematyzowania informacji w komputerowych
bazach danych, usługi przetwarzanie danych, usługi telemarketingowe, usługi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania wiadomości, obsługa telefonicznych call center i centrali telefonicznych,
zarządzanie zdalnymi centrami monitoringu, usługi zarządzania danymi i usługi inwentaryzacji elektronicznej, usługi weryfikacji przetwarzania danych w dziedzinie transportu, odpraw lotniczych, rezerwacji podróży, sprzedaży biletów podróżnych, sprzedaży biletów
na imprezy sportowe i kulturalne, usługi weryfikacji biletów, kuponów, voucherów, zniżek, programów lojalnościowych, kart upominkowych, bonów upominkowych, publikowanie i produkcja programów telezakupów i zakupów w sklepach internetowych, usługi
wystawiennicze organizowane w celach handlowych lub reklamowych, umożliwienie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych organizowanych w celach handlowych lub reklamowych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych, 36 usługi finansowe, usługi bankowe i transakcje finansowe, ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi związane z zagadnieniami monetarnymi, ubezpieczanie i finansowanie telekomunikacyjnych urządzeń, systemów i instalacji, zapewnianie
środków i świadczenie usług związanych z kartami kredytowymi,
świadczenie usług w zakresie elektronicznego przelewu środków finansowych i obsługa transakcji online oraz usługi umożliwiające
transakcje finansowe on-line, przetwarzanie płatności za zakup towarów i usług za pośrednictwem elektronicznej sieci łącznościowej,
zautomatyzowane usługi płatnicze, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową (bankowość internetowa), elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, elektroniczny transfer funduszy za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi gwarancji płatności dokonywanych za pomocą przekazów pieniężnych, obsługa płatności, elektroniczny przelew walut,
usługi płatności bezdotykowych, usługi inwestycyjne i zarządzania
funduszami, administrowanie funduszami i inwestycjami, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi w zakresie wycen świadczone online, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomościami oraz informacja i doradztwo w tym zakresie,
udzielanie informacji finansowych, notowania giełdowe, usługi informacyjne dotyczące akcji i udziałów, pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, pozyskiwanie funduszy, zbiórki funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek i organizacja działań związanych
z gromadzeniem funduszy, sponsorowanie finansowe, usługi dyskontowe, usługi udzielania informacji i usługi doradztwa dotyczące
ubezpieczeń, działalności finansowej, zagadnień monetarnych, bankowości domowej i internetowej, informacji w zakresie akcji i udziałów, pośrednictwa w obrocie akcjami i obligacjami, świadczone on-line z komputerowych baz danych lub przez Internet, usługi
doradcze, informacyjne i konsultacyjne, dotyczące wszystkich wyżej
wymienionych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łączności, usługi
telefoniczne, usługi łączności telefonii mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone za pomocą telefaksu, usługi teleksowe, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, radiowe usługi przywoławcze, usługi przełączania rozmów telefonicznych na inny numer, usługi
automatycznego odbierania telefonu, usługi biura numerów oraz
poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi wiadomości elektronicznych, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi wymiany danych, przekazywanie danych za pomocą
telekomunikacji, transmisja plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi transmisyjne, nadawanie lub transmisja programów
radiowych lub telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier, usługi
wideotekstowe, teletekstowe i przeglądania danych, nadawanie,
przekazywanie i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi w zakresie przesyłania wiadomości wideo, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi wideotelefoniczne, przesyłanie informacji, w tym stron
internetowych, programów komputerowych i innych danych, wynajem czasu dostępu do serwera baz danych, udostępnianie połączeń
telekomunikacyjnych dla telefonicznych hotlines i centrów obsługi
telefonicznej call-center, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych hotlines i centrów obsługi telefonicznej call-center, zapew-

184

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nianie dostępu do Internetu, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, zapewnianie użytkownikom
dostępu do Internetu (dostawcy usług), umożliwianie i obsługa konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych,
zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki
cyfrowej za pomocą telekomunikacji, umożliwianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci dla innych operatorów i osób
trzecich, wynajem infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci innym
operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji,
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów,
łączność za pomocą komputera, transmisja i dystrybucja danych lub
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, tymczasowe umożliwianie dostępu do Internetu na rzecz osób trzecich, elektroniczna transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych przez globalną sieć komputerową,
usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości i aktualności, umożliwianie i obsługa konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, wynajem czasu dostępu
do komputerowych baz danych, wypożyczanie, leasing lub wynajem
aparatów, urządzeń, instalacji lub komponentów do wykorzystania
przy świadczeniu wszystkich wyżej wymienionych usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej usług, 41 nauczanie i szkolenia, usługi rozrywkowe, działalność
sportowa i kulturalna, informacja dotycząca edukacji, rozrywki, wydarzeń sportowych i kulturalnych dostarczana on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu lub za pośrednictwem innych środków, usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych
z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi wynajmowania kaset, płyt i gier wideo, a także kaset, płyt i gier
audio oraz gier komputerowych, świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, publikowanie i produkcja muzyki, filmów (innych niż reklamowe), programów radiowych i telewizyjnych,
organizowanie gier i konkursów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, udostępnianie programów dla gier wideo powszechnego użytku i podręcznych urządzeń do gier za pośrednictwem łączności bezprzewodowej (nie do pobrania), publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie rozrywki
filmowej, telewizyjnej i wideo muzycznej za pośrednictwem sieciowych stron interaktywnych, publikacja tekstów w formie elektronicznej lub innej, usługi publikowania i realizacji mediów dźwiękowych i/
lub wizualnych, usługi wystawiennicze organizowane w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, umożliwienie dostępu on-line do wystaw i usług wystawienniczych organizowanych w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych
oraz kulturalnych, organizacja, produkcja i prezentacja koncertów
muzycznych, musicali, występów teatralnych i wideo, festiwali, tras
i innych muzycznych oraz kulturalnych występów, wydarzeń i działań, organizowanie, zarządzanie lub przygotowanie imprez wydarzeń dotyczących gier wideo, obróbka poprodukcyjna w dziedzinie
muzyki, wideo i filmu, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów, kursów, zjazdów i wystaw, interaktywne i korespondencyjne kursy szkoleniowe i sesje
prowadzone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych
lub sieci komputerowych lub innych środków, tłumaczenia, usługi
galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi gier, usługi klubowe, rezerwacja biletów i rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji
elektronicznych, w tym informacji archiwalnych, w formie tekstu
elektronicznego, informacji i danych audio i/lub wideo, gier i zabaw,
udostępnianie muzyki cyfrowej, nie do pobrania, w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej, nie do pobrania, na internetowych stronach MP3, świadczenie usług informacyjnych i doradczych on-line
z komputerowej bazy danych lub przez Internet w zakresie: udostępniania muzyki cyfrowej (niepobieranej zdalnie) z Internetu, dostarczania zdjęć, obrazów, grafik, nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań
wideo i nagrań audiowideo on-line (nie do pobrania), usług fotograficznych, dostarczanie informacji i porad dotyczących wyżej wymienionych usług, 42 udostępnianie informacji jednej lub wielu osobom
za pośrednictwem Internetu w jednym miejscu z wykorzystaniem
lokalizacji kawiarni, baru, kafeterii, bistro lub restauracji, konserwacja, uaktualnianie i projektowanie oprogramowania komputerowego i programów komputerowych, usługi programowania kompute-
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rowego, sporządzanie i dostarczanie informacji na temat
komputerów i infrastruktury sieci komputerowej, usługi w zakresie
programowania świadczone on-line, wypożyczanie komputerów,
projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie dla celów kompilacji
witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, instalacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, kompilacja, tworzenie i konserwacja rejestru nazw domen, prognozowanie pogody,
udzielanie informacji i porad w zakresie zagadnień związanych
ze świadomością środowiskową (ekologiczną), usługi w zakresie projektowania wnętrz i usługi informacyjne i doradcze z nimi związane,
usługi przechowywania danych, usługi uwierzytelniania przetwarzania danych w dziedzinie transportu, odpraw lotniczych, rezerwacji
podróży, sprzedaży biletów podróżnych, sprzedaży biletów na imprezy sportowe i kulturalne, obsługiwanie i udostępnianie wyszukiwarek internetowych, usługi programowania w zakresie informacji
do transmisji internetowych, świadczenie usług informacyjnych i doradczych on-line z komputerowej bazy danych lub przez Internet
w zakresie: technologii, nauki, badań technologicznych, badań naukowych, inżynierii przemysłowej, technologii telekomunikacyjnej,
technologii komputerowej, technologii informacyjnej, urządzeń
i sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, wyposażenia oprogramowania komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych, systemów komputerowych, oprogramowania do gier komputerowych i wideo, systemów
informacyjnych, testowania produktów, testowania materiałów, wydajności energetycznej, zużycia energii oraz w zakresie wszystkich
uprzednio wymienionych usług.

(111) 325103
(220) 2018 09 24
(210) 490868
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) KRAKOWSKA FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFILine
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie
wszelkich instalacji budowlanych w tym podnoszących standard
obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych,
sprzątanie obiektów, mycie zewnętrznych ścian obiektów, wiercenie
studni, odśnieżanie dróg, wyważanie opon, usługi serwisowe motoryzacyjne, renowacja i naprawa mebli, odzieży, obuwia, maszyn
i urządzeń, prowadzenie myjni samochodowych, stacji benzynowych, usługi stoczniowe, drogowe, kolejowe, wypożyczanie maszyn
budowlanych i sprzętu budowlanego, wypożyczanie pralek i zmywarek oraz sprzętu AGD, eksploatacja kamieniołomów, doradztwo
w zakresie usług budowlanych, usługi nadzoru budowlanego, budowa magazynów i stoisk targowych, sterylizacja narzędzi medycznych,
strojenie instrumentów muzycznych, sztuczne naśnieżanie, tępienie
szkodników, pranie i prasowanie odzieży, montaż rusztowań, montaż
mebli kuchennych, tapicerowanie mebli, 39 usługi magazynowania
towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe, wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie
z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w obiektach handlowych, wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 40 obróbka
metalu w tym odlewanie, frezowanie, lakierowanie, złocenie, spawanie, szlifowanie, polerowanie, trasowanie, niklowanie, cynowanie,
galwanizowanie, obróbka drewna, obróbka szkła, spalanie odpadów
i śmieci, recykling, oczyszczanie powietrza, obróbka skór w tym barwienie, szycie i przeróbki odzieży, hafciarstwo, kuśnierstwo, rymarstwo, młynarstwo, mrożenie i konserwacja żywności, wyciskanie soków, wytwarzanie energii, wywoływanie filmów, przetwarzanie ropy
naftowej, usługi technika dentystycznego, drukowanie, druk sitowy,
offsetowy, impregnacja tkanin w tym ognioodporna, ubój zwierząt.
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(111) 325104
(220) 2018 09 25
(210) 490945
(151) 2019 10 03
(441) 2019 05 27
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) UROSTOP
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne
dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się
z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe.
(111) 325105
(220) 2018 10 04
(210) 491278
(151) 2019 09 23
(441) 2019 05 06
(732) BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WARZYWIO
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, przetworzone owoce i warzywa, gotowe produkty z warzyw, gotowe
dania warzywne, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, 30 makarony, dania na bazie makaronu, ryżu lub kaszy, gotowe dania z makaronu, ryżu lub kaszy, gotowe potrawy zawierające głównie makaron, ryż lub kaszę, gotowe potrawy na bazie makaronu, ryżu lub
kaszy zawierające warzywa, mrożone posiłki składające się głównie
z makaronu, ryżu lub kaszy, gotowy makaron mrożony z warzywami,
suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronu, ryżu lub kaszy, makarony głęboko mrożone, przekąski
składające się głównie z makaronu, ryżu lub kaszy, przekąski na bazie
makaronu, ryżu lub kaszy zawierające warzywa lub owoce.
(111) 325106
(220) 2018 10 08
(210) 491408
(151) 2019 09 26
(441) 2018 11 26
(732) CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żak
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 09.07.01, 09.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, kasety video, magnetyczne
i optyczne nośniki informacji, 16 książki, czasopisma, kalendarze,
publikacje, plansze szkolne nie zawarte w innej klasie, artykuły biurowe, artykuły szkolne nie zawarte w innej klasie, 35 doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
badania dotyczące uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy i wycena działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów biurowych i szkolnych, książek,
płyt, kaset i materiałów na nośnikach multimedialnych, produktów
farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych, substancji dietetycznych dla celów leczniczych i materiałów opatrunkowych
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach
tymi artykułami (z wyłączeniem transportu)-świadczone także
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji
elektronicznej, usługi reklamy, usługi w dziedzinie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie uaktualniania
materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży, analizy rynkowe, badania marketingowe, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, impresariat w działalności
artystycznej, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 usługi
edukacyjne, usługi w zakresie nauki, rozrywki i zawodów sportowych,
usługi edukacyjne przy użyciu urządzeń elektronicznych i technolo-
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gii teleinformatycznych, usługi w zakresie: tworzenia i obróbki cyfrowej obrazów, pisania scenariuszy, elektronicznej publikacji książek
i periodyków, usługi projektowania inne niż do celów reklamowych,
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkół o różnych poziomach nauczania: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół branżowych, liceów,
szkół technicznych, policealnych, wyższych, szkół nauki języków obcych, kursów, szkoleń zawodowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze w tym obejmujące
rozpowszechnianie, obrót, utrwalanie i zwielokrotnianie techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych,
fotograficznych i kartograficznych.

(111) 325107
(220) 2018 09 11
(151) 2019 10 17
(441) 2019 07 01
(732) INVENTIVE TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Welon bez spinki
(540)

(210) 490421

(591) różowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 05.13.01, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.22
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż reklamowe), usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 325108
(220) 2018 09 11
(210) 490426
(151) 2019 09 17
(441) 2018 12 10
(732) MCARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nama SUSHI BAR & LOUNGE
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 sushi, 43 usługi restauracji washoku.

186

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 325109
(220) 2018 09 12
(210) 490455
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 17
(732) MOTO-AGRO JACEK BŁOCH, DARIUSZ DZIUBA SPÓŁKA
JAWNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTZ PARTS ORIGINAL EQUIPMENT ORIGINAL EQUIPMENT
PARTS THE BEST QUALITY PARTS CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.05.25
(510), (511) 39 pakowanie towarów.
(111) 325110
(220) 2018 09 12
(210) 490463
(151) 2019 09 17
(441) 2018 12 10
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VRG
(510), (511) 3 kosmetyki: perfumy, wody toaletowe, dezodoranty, 6
stopy metali nieszlachetnych, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne,
14 biżuteria z metali szlachetnych, bransolety, broszki, kolie, kolczyki,
klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki, spinacze do krawatów,
łańcuszki, korpusowe wyroby jubilerskie: dzbanki, tace, puchary, kielichy, misy, patery, sztućce, rozcinacze do listów, zakładki do książek,
medale, plakietki, breloki, dodatki do strojów z metali szlachetnych,
wyroby jubilerskie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie
z metali szlachetnych i pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach, tj.:
biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie: narzędzia do skracania bransolet, narzędzia
do sprawdzania i naprawy zegarków, sprawdzarki szczelności, młotki
zegarmistrzowskie, otwieracze do kopert zegarków, części i akcesoria
do zegarków, 18 wyroby ze skóry dla mężczyzn: torby, teczki, portfele, 25 odzież, kurtki, koszule, swetry, koszulki, bluzy, krawaty, skarpety,
czapki, szaliki, rękawiczki, okrycia wierzchnie, odzież skórzana, obuwie, wyroby ze skóry dla mężczyzn: paski do spodni, 35 reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z wyrobami jubilerskimi,
odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich, 36 inwestycje majątkowe
(nieruchomości) inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, wynajmowanie pomieszczeń handlowych, usługowych oraz biurowych
(nieruchomości), zarządzanie nieruchomościami, administrowanie
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania
wierzytelności, analizy finansowe, depozyty kosztowności, depozyty
przedmiotów wartościowych, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
długów, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych,
finansowa wycena (ubezpieczenia, banki, nieruchomości), inwestycje
kapitałowe, kaucje (gwarancje), lokaty kapitału, agencje ściągające
należności, oszacowanie (wycena) majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, powiernicze usługi, pożyczki (usługi finansowe), ratalne kredyty, ściąganie czynszów, ubezpieczenia, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną (umowy
kredytowe), wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki,
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wycena kosztów naprawy, wycena nieruchomości, wycena zbiorów
numizmatycznych, wymiana walut, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych (nieruchomości), zarządzanie majątkiem nieruchomym,
pośrednictwo w ustanawianiu zastawów, 42 projektowanie kolekcji
odzieżowych i dodatków do odzieży.

(111) 325111
(220) 2018 09 12
(210) 490464
(151) 2019 09 18
(441) 2018 12 10
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VGR
(510), (511) 3 kosmetyki: perfumy, wody toaletowe, dezodoranty, 6
stopy metali nieszlachetnych, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne,
14 biżuteria z metali szlachetnych, bransolety, broszki, kolie, kolczyki,
klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki, spinacze do krawatów,
łańcuszki, korpusowe wyroby jubilerskie: dzbanki, tace, puchary, kielichy, misy, patery, sztućce, rozcinacze do listów, zakładki do książek,
medale, plakietki, breloki, dodatki do strojów z metali szlachetnych,
wyroby jubilerskie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie
z metali szlachetnych i pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach, tj.:
biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie: narzędzia do skracania bransolet, narzędzia
do sprawdzania i naprawy zegarków, sprawdzarki szczelności, młotki
zegarmistrzowskie, otwieracze do kopert zegarków, części i akcesoria
do zegarków, 18 wyroby ze skóry dla mężczyzn: torby, teczki, portfele, 25 odzież, kurtki, koszule, swetry, koszulki, bluzy, krawaty, skarpety,
czapki, szaliki, rękawiczki, okrycia wierzchnie, odzież skórzana, obuwie, wyroby ze skóry dla mężczyzn: paski do spodni, 35 reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z wyrobami jubilerskimi,
odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich, 36 inwestycje majątkowe
(nieruchomości) inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, wynajmowanie pomieszczeń handlowych, usługowych oraz biurowych
(nieruchomości), zarządzanie nieruchomościami, administrowanie
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania
wierzytelności, analizy finansowe, depozyty kosztowności, depozyty
przedmiotów wartościowych, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
długów, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych,
finansowa wycena (ubezpieczenia, banki, nieruchomości), inwestycje
kapitałowe, kaucje (gwarancje), lokaty kapitału, agencje ściągające
należności, oszacowanie (wycena) majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, powiernicze usługi, pożyczki (usługi finansowe), ratalne kredyty, ściąganie czynszów, ubezpieczenia, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną (umowy
kredytowe), wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki,
wycena kosztów naprawy, wycena nieruchomości, wycena zbiorów
numizmatycznych, wymiana walut, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych (nieruchomości), zarządzanie majątkiem nieruchomym,
pośrednictwo w ustanawianiu zastawów, 42 projektowanie kolekcji
odzieżowych i dodatków do odzieży.
(111) 325112
(220) 2018 09 17
(210) 490650
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 10
(732) LIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sierakowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIS PRZETWÓRSTWO MIĘSNE SIERAKOWICE 1992
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony
(531) 01.15.11, 06.19.01, 06.19.16, 07.01.08, 09.01.10, 26.01.04,
26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso konserwowane,
mięso wędzone, mięso mielone, mięso cielęce, wołowe, wieprzowe,
drobiowe i królicze, mięso z dziczyzny, podroby mięsne, przetwory
z podrobów mięsnych i z krwi, kaszanka, ekstrakty mięsne, wyroby
wędliniarskie: bekony, boczki, kiełbasy, metki, mielonki, parówki,
pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki, wędzonki, wyroby blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin
układanych, konserwy mięsne, pasztety z wątróbki, gotowe dania
na bazie mięsa, pasty, nadzienia i przekąski mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, galaretki i pulpy mięsne, tłuszcze jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec, 35 usługi importowo-eksportowe, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz
za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów:
mięso, wyroby mięsne, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne,
konserwy mięsne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, tłuszcze
jadalne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach,
kawiarniach, karczmach, restauracjach, stołówkach, przygotowanie
dań na zamówienie oraz ich dostawa-katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.

(111) 325113
(220) 2018 06 27
(151) 2019 09 25
(441) 2018 10 08
(732) DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Pinczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D dekpol
(540)

(210) 487617

(591) biały, czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.12, 29.01.13
(510), (511) 1 dolomit do celów przemysłowych, grafit do celów przemysłowych, kity szklarskie, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane
w murarstwie [z wyjątkiem farb], rozpuszczalniki do lakierów, środki
korozyjne, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, 4 biopaliwa,
energia elektryczna, paliwa, smary, smary przemysłowe, ciecze chłodząco-smarujące, grafit smarujący, 6 aluminium [glin], balustrady metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], blacha [płyty, arkusze], blacha stalowa
cienka, bramy metalowe, ciągnione i polerowane pręty metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, dachy (pokrycia-) metalowe, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi, drobne wyroby metalowe, drut aluminiowy, drut
kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, drut
ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego],
drzwi metalowe, drzwi (urządzenia do otwierania-) nieelektryczne,
drzwi wahadłowe metalowe, dźwigary metalowe, gwoździe, gwoździe
z szeroką główką [ćwieki], gzymsy (formy, odlewy-) metalowe, gzymsy
metalowe, kanalizacja (rury rozgałęźne do-) metalowe, klamry [zaciski]
metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe-) [budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], kostka brukowa
metalowa, krany, kurki do beczek metalowe, kratownice metalowe,
kraty metalowe, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, liny metalowe, liny stalowe, listwy metalowe, listwy profilowane
metalowe dla budownictwa, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe,
materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, metalowe
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, nadproża metalowe, napinacze
drutu metalowe [zaciski naprężające], napinacze taśm metalowych
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[zaciski naprężające], odrzwia metalowe, ogrodzenia metalowe, okna
metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, ościeżnice metalowe, platformy prefabrykowane metalowe,
płytki podłogowe metalowe, płyty chodnikowe metalowe, płyty
do drzwi metalowe, płyty metalowe, pokrycia dachów, metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, rolety zewnętrzne metalowe, ściany (pokrycia-) metalowe [budownictwo], ściany (pokrycia
metalowe-) [budownictwo], słupy metalowe, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], stal lana [staliwo], stal (rolety ze-), stal surowa
lub półprzetworzona, szkielety metalowe [budownictwo], szkieletowe
rusztowania metalowe, szalunki do betonu metalowe, taśma stalowa,
wsporniki metalowe dla budownictwa, okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], stopy stali,
metalowe kątowniki stalowe, rury i rurki ze stali, okucia okienne
(ozdobne), metalowe, okucia stosowane w budownictwie, metalowe,
7 koła maszyn, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, maszyny
do budowy dróg, maszyny kruszące, maszyny górnicze, narzędzia
[części maszyn], piły o napędzie innym niż ręczny, podajniki [części maszyn], roboty przemysłowe, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, 11
instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje do uzdatniania wody,
instalacje do automatycznego podlewania, instalacje i urządzenia
wentylacyjne [klimatyzacyjne], łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, rury wodociągowe
do instalacji sanitarnych, światła do pojazdów, urządzenia grzewcze
do pojazdów, 16 broszury, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, książki, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), plany, prospekty, publikacje
drukowane, torby papierowe, 17 materiały do uszczelniania okien
i drzwi, wilgoć w budynkach (substancje do izolacji przeciw-), przewody giętkie niemetalowe, 19 asfaltowe (nawierzchnie-), azbestowy (cement-), beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki
dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlana (tektura-)
[asfaltowana], budowlane (konstrukcje-) niemetalowe, cegły, cement,
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, dźwigary niemetalowe,
elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gips [materiał budowlany], izolacyjne (szkło-) [budownictwo], kamień budowlany, karton budowlany,
kątowniki, niemetalowe, klinkier (kruszywo-), kominy niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, krokwie dachowe, listwy
niemetalowe, łupki dachowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe słupy, ochronne (bariery-) drogowe niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, parapety
okienne (niemetalowe-), piaskowiec dla budownictwa, płytki ścienne
niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty
budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia ścienne
nie z metalu, pokrycia dachowe z gontów, powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe
do gzymsów, rury (spustowe-) niemetalowe, rury (sztywne-), niemetalowe [budownictwo], rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania
niemetalowe, rynny (dachowe-) niemetalowe, schody niemetalowe,
schody (stopnie-) niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, ścianki
szczelne niemetalowe, ścieki (uliczne-) niemetalowe, siding winylowy
[materiały budowlane], sklejka, słupy cementowe, słupy niemetalowe
dla budownictwa, sufity niemetalowe, świecąca kostka brukowa, szalówki [ciesielstwo], szalunki niemetalowe do betonu, szkło budowlane,
szkło emaliowane, do celów budowlanych, szkło okienne do użytku
w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, targowe (pawilony-), tynk, wapień, wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem,
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wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończeniowe
elementy dachów, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe
i nietekstylne, zaprawy budowlane, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe,
znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, żużel [materiał budowlany], żwir, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności
gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], 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, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 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, statystyczne zestawienia,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi
handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych
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 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 przeglądu prasy,
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie
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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, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie 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 nieruchomości, agencje kredytowe, analizy finansowe,
organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowania,
usługi gwarancyjne, usługi ubezpieczeniowe, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, wynajem
zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk
i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa
kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie pojazdów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, 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,
montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany,
rozbiórka budynków, szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie,
tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne,
usługi stoczniowe, usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi,
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, budowa i konserwacja rurociągów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja basenów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, ładowanie akumulatorów do pojazdów, mycie pojazdów, nitowanie,
smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, budowa fundamentów pod tamy, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 39 dostarczanie gazet, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, dostawa towarów, dystrybucja wody, frankowanie przesyłek pocztowych, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, chroniony
transport przedmiotów wartościowych, logistyka transportu, organizowanie rejsów, eskortowanie podróżnych, pakowanie prezentów,
pakowanie towarów, parkowanie samochodów, pojazdy (wypożyczanie-), przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży,
przeprowadzki, przewóz samochodami ciężarowymi, przewożenie,
rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, transport, transport pasażerski, usługi car-sharingu,
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, wynajem
autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, 40 drukowanie, drukowanie offsetowe, drukowanie litograficzne, drukowanie zdjęć, grawerowanie, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, druk sitowy,
obróbka metali, odlewanie metali, odpuszczanie metali, piaskowanie,
piłowanie materiałów, powlekanie metalu, ścieranie, ścinanie i obróbka drewna, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [prze-
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twarzanie], szlifowanie, trasowanie laserem, usługi spawalnicze, usuwanie warstw nawierzchniowych, chromowanie, cynowanie, niklowanie, obróbka drewna, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie
galwaniczne, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting
stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego,
kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna
niż konwersja fizyczna, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania awarii, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów
technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], miernictwo [pomiary], pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, powielanie
programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie urbanistyczne, przechowywanie danych elektronicznych, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficzne, usługi
inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
szyfrowania danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajmowanie
serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wzornictwo przemysłowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
usługi architektoniczne, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi hotelowe,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji washoku, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie
sal na zebrania, stołówki, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci, 44 aromaterapia, fizjoterapia, fryzjerstwo, manicure, masaż, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja
trawników, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie,
depilacja woskiem, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, przekłuwanie ciała, sadzenie drzew w celu
kompensacji emisji dwutlenku węgla, salony piękności, sanatoria
(usługi-), świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi,
szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej,
usługi medyczne, usługi ogrodnicze, usługi saun, usługi solariów, usługi terapeutyczne, 45 badania prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, kontrola bezpieczeństwa bagażu, licencjonowanie własności intelektualnej, monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie praw
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własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, opieka nad
domem pod nieobecność właścicieli, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania,
usługi serwisów społecznościowych online, usługi w zakresie ochrony,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, wynajem nazw domen internetowych, wypożyczanie odzieży, zarządzanie
prawami autorskimi.

(111) 325114
(220) 2018 07 04
(151) 2019 08 01
(441) 2019 04 08
(732) OSIAK ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSPERITY TIME
(540)

(210) 487835

(591) biały, granatowy, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.22
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych informacje finansowe, inwestycje finansowe, leasing finansowy, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, udostępnianie informacji
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie ceł, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu
refundacji w imieniu osób trzecich, faktoring, informacje finansowe
i wyceny, informacje finansowe dla inwestorów, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz
danych, doradztwo w zakresie długów, analizy finansowe, wyceny
i analizy finansowe, agencje ściągania wierzytelności, agencje kredytowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, świadczenie finansowych usług leasingowych, pożyczki, pożyczki [finansowanie],
pożyczki pieniężne, pożyczki ratalne, pożyczki firmowe, pożyczki
na zakup leasingowy, pożyczki za zabezpieczeniem, pożyczki z poręczeniem, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, transakcje
finansowe i monetarne, udostępnianie informacji finansowych online, usługi finansowania, usługi pośrednictwa finansowego, wycena
aktywów [finansowa], wyceny fiskalne, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, usługi w zakresie finansowania zakupów na raty [leasing],
finansowanie zakupów w formie leasingu, finansowanie zakupów
na raty [leasing] .
(111) 325115
(220) 2018 07 24
(151) 2019 10 11
(441) 2018 10 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS Happy Peppy mint
(540)

(210) 488594

(591) ciemnozielony, czarny, jasnozielony, biały, ciemnoczerwony,
zielony, złoty, żółty
(531) 05.03.11, 29.01.15, 27.05.01, 24.09.02, 25.05.25
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
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(111) 325116
(220) 2018 07 24
(151) 2019 10 11
(441) 2018 10 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS Happy Maya orange
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 488595

(591) biały, brązowy, pomarańczowy, złoty, żółty
(531) 29.01.15, 26.11.01, 27.05.01, 24.09.02, 05.07.11
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 325117
(220) 2018 07 24
(151) 2019 10 11
(441) 2018 10 29
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) FLIS Happy Peppy mint
(540)

(210) 488596

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowy, czarny, jasnozielony,
ciemnozielony, zielony, złoty, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.03.11, 24.09.02, 26.11.01, 08.01.99, 26.15.09
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 325118
(220) 2018 09 11
(210) 490404
(151) 2019 09 26
(441) 2019 06 03
(732) Baltika Breweries, Petersburg (RU)
(540) (znak słowny)
(540) ZATECKY GUS
(510), (511) 32 barley wine [piwo], koktajle na bazie piwa, napoje na bazie piwa, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo imbirowe, piwo
słodowe, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty z chmielu
do wyrobu piwa, orszada, 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.
(111) 325119
(220) 2018 10 29
(210) 492122
(151) 2019 10 07
(441) 2019 03 11
(732) OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Wermelskirchen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) PODAJ MI SKRZYNECZKĘ
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane,
komputery, oprogramowanie komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 16 papier i karton,
druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, karty pocztowe, afisze,
plakaty, ulotki, transparenty z papieru, torby papierowe, fotografie,
artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, koperty,
podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, podkład-
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ki na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania, materiały
przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papieru i kartonu, ozdoby
i flagi (wykonane z papieru), serwetki stołowe papierowe, chusteczki
do nosa, naklejki (materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma,
katalogi, albumy, broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
online w sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, marketing internetowy,
programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw
sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami,
artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, produkcja i prezentacja
filmów reklamowych, usługi handlu hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu,
w tym meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami,
urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi
towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34,
usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, gry, zabawki, artykuły wyposażenia domy i artykuły budowlane, podkładki pod myszy, druki,
nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki,
magnesy, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy,
ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki
i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne
plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski
latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów w celach reklamowych, sponsoring w formie reklamy, usługi
pośrednictwa, prowadzenie platformy internetowej dla nabywców
towarów i usług, usługi handlu detalicznego on-line mebli, towarów budowlanych, ogrodniczych i materiałów wykończenia wnętrz,
w tym materiałów dekoracyjnych, organizacja wystaw w celach reklamowych lub handlowych, franchising.

(111) 325120
(220) 2018 10 29
(210) 492124
(151) 2019 10 07
(441) 2019 03 11
(732) OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Wermelskirchen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) W TYM TYGODNIU W SKRZYNECZCE
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane,
komputery, oprogramowanie komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 16 papier i karton,
druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, karty pocztowe, afisze,
plakaty, ulotki, transparenty z papieru, torby papierowe, fotografie,
artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, koperty,
podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, podkładki na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania, materiały
przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papieru i kartonu, ozdoby
i flagi (wykonane z papieru), serwetki stołowe papierowe, chusteczki
do nosa, naklejki (materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma,
katalogi, albumy, broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
online w sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, marketing internetowy,
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programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw
sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami,
artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, produkcja i prezentacja
filmów reklamowych, usługi handlu hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu,
w tym meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami,
urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi
towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34,
usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, gry, zabawki, artykuły wyposażenia domy i artykuły budowlane, podkładki pod myszy, druki,
nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki,
magnesy, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy,
ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki
i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne
plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski
latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów w celach reklamowych, sponsoring w formie reklamy, usługi
pośrednictwa, prowadzenie platformy internetowej dla nabywców
towarów i usług, usługi handlu detalicznego on-line mebli, towarów budowlanych, ogrodniczych i materiałów wykończenia wnętrz,
w tym materiałów dekoracyjnych, organizacja wystaw w celach reklamowych lub handlowych, franchising.

(111) 325121
(220) 2018 10 29
(210) 492125
(151) 2019 10 07
(441) 2019 03 11
(732) OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Wermelskirchen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) TERAZ W SKRZYNECZCE
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane,
komputery, oprogramowanie komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 16 papier i karton,
druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, karty pocztowe, afisze,
plakaty, ulotki, transparenty z papieru, torby papierowe, fotografie,
artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, koperty,
podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, podkładki na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania, materiały
przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papieru i kartonu, ozdoby
i flagi (wykonane z papieru), serwetki stołowe papierowe, chusteczki
do nosa, naklejki (materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma,
katalogi, albumy, broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
online w sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, marketing internetowy,
programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw
sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami,
artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, produkcja i prezentacja
filmów reklamowych, usługi handlu hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu,
w tym meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami,
urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi
towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34,
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usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, gry, zabawki, artykuły wyposażenia domy i artykuły budowlane, podkładki pod myszy, druki,
nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki,
magnesy, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy,
ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki
i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne
plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski
latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów w celach reklamowych, sponsoring w formie reklamy, usługi
pośrednictwa, prowadzenie platformy internetowej dla nabywców
towarów i usług, usługi handlu detalicznego on-line mebli, towarów budowlanych, ogrodniczych i materiałów wykończenia wnętrz,
w tym materiałów dekoracyjnych, organizacja wystaw w celach reklamowych lub handlowych, franchising.

(111) 325122
(220) 2018 10 29
(210) 492127
(151) 2019 10 07
(441) 2019 03 11
(732) OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Wermelskirchen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) DZIŚ W SKRZYNECZCE
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane,
komputery, oprogramowanie komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 16 papier i karton,
druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, karty pocztowe, afisze,
plakaty, ulotki, transparenty z papieru, torby papierowe, fotografie,
artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, koperty,
podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, podkładki na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania, materiały
przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papieru i kartonu, ozdoby
i flagi (wykonane z papieru), serwetki stołowe papierowe, chusteczki
do nosa, naklejki (materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma,
katalogi, albumy, broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
online w sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, marketing internetowy,
programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw
sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami,
artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, produkcja i prezentacja
filmów reklamowych, usługi handlu hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu,
w tym meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami,
urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi
towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34,
usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, gry, zabawki, artykuły wyposażenia domy i artykuły budowlane, podkładki pod myszy, druki,
nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki,
magnesy, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy,
ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki
i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne
plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski
latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów w celach reklamowych, sponsoring w formie reklamy, usługi
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pośrednictwa, prowadzenie platformy internetowej dla nabywców
towarów i usług, usługi handlu detalicznego on-line mebli, towarów budowlanych, ogrodniczych i materiałów wykończenia wnętrz,
w tym materiałów dekoracyjnych, organizacja wystaw w celach reklamowych lub handlowych, franchising.

(111) 325123
(220) 2018 10 29
(210) 492131
(151) 2019 10 07
(441) 2019 03 11
(732) OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Wermelskirchen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) TWOJA SKRZYNECZKA
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane,
komputery, oprogramowanie komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach cd, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 16 papier i karton,
druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, karty pocztowe, afisze,
plakaty, ulotki, transparenty z papieru, torby papierowe, fotografie,
artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, koperty,
podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, podkładki na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania, materiały
przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papieru i kartonu, ozdoby
i flagi (wykonane z papieru), serwetki stołowe papierowe, chusteczki
do nosa, naklejki (materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma,
katalogi, albumy, broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
on-line w sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, marketing internetowy,
programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw
sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami,
artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, produkcja i prezentacja
filmów reklamowych, usługi handlu hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu,
w tym meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami,
urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi
towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34,
usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, gry, zabawki, artykuły wyposażenia domy i artykuły budowlane, podkładki pod myszy, druki,
nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki,
magnesy, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy,
ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki
i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne
plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski
latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów w celach reklamowych, sponsoring w formie reklamy, usługi
pośrednictwa, prowadzenie platformy internetowej dla nabywców
towarów i usług, usługi handlu detalicznego on-line mebli, towarów budowlanych, ogrodniczych i materiałów wykończenia wnętrz,
w tym materiałów dekoracyjnych, organizacja wystaw w celach reklamowych lub handlowych, franchising.
(111) 325124
(220) 2018 10 29
(210) 492132
(151) 2019 10 07
(441) 2019 03 11
(732) OBI GmbH & Co. Deutschland KG, Wermelskirchen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) SKRZYNECZKA OBI
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(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane,
komputery, oprogramowanie komputerowe, filmy, gry komputerowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach cd, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku,
programy komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 16 papier i karton,
druki, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, karty pocztowe, afisze,
plakaty, ulotki, transparenty z papieru, torby papierowe, fotografie,
artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy, pióra i ołówki, koperty,
podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, podkładki na biurko i podkładki pod mysz, materiały do rysowania, materiały
przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
(nie ujęte w innych klasach), zwłaszcza folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, figurki z papieru i kartonu, ozdoby
i flagi (wykonane z papieru), serwetki stołowe papierowe, chusteczki
do nosa, naklejki (materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma,
katalogi, albumy, broszury, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
on-line w sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, marketing internetowy,
programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, dekoracja wystaw
sklepowych, reklama, marketing i promocja sprzedaży w odniesieniu do usług handlu detalicznego i hurtowego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu, w tym meblami, artykułami
gospodarstwa domowego, narzędziami, urządzeniami, maszynami,
artykułami ogrodniczymi, a także innymi towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34, produkcja i prezentacja
filmów reklamowych, usługi handlu hurtowego i handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami wyposażenia domu,
w tym meblami, artykułami gospodarstwa domowego, narzędziami,
urządzeniami, maszynami, artykułami ogrodniczymi, a także innymi
towarami konsumpcyjnymi w sektorze zrób-to-sam z klas 1 do 34,
usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi w odniesieniu do takich towarów, jak odzież, gry, zabawki, artykuły wyposażenia domy i artykuły budowlane, podkładki pod myszy, druki,
nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki,
magnesy, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy,
ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki
i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne
plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski
latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów w celach reklamowych, sponsoring w formie reklamy, usługi
pośrednictwa, prowadzenie platformy internetowej dla nabywców
towarów i usług, usługi handlu detalicznego on-line mebli, towarów budowlanych, ogrodniczych i materiałów wykończenia wnętrz,
w tym materiałów dekoracyjnych, organizacja wystaw w celach reklamowych lub handlowych, franchising.

(111) 325125
(220) 2018 10 29
(210) 492152
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 08
(732) BISKUP JUSTYNA DMODE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MusicTravellers
(510), (511) 35 wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie
na potrzeby ogłoszeń o pracę, wynajem powierzchni reklamowej
i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej
w mieniu należącym do kolei, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron Internetowych, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych kompilacja ogłoszeń reklamowych
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogło-
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szeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych,
kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, marketing internetowy, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
optymalizacja stron internetowych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej,
promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio
online za pośrednictwem strony internetowej, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, reklama biznesowych stron internetowych, reklama w Internecie dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklamowanie samochodów na sprzedaż
za pośrednictwem Internetu, usługi dopasowywania w ramach sieci
reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie prezentacji
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących nawyków związanych z korzystaniem z Internetu,
kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Internecie, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych
z internetowych baz danych, udostępnianie informacji z zakresu
działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych
online w Internecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych
osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci
komputerowej lub Internecie, opracowywanie katalogów, spisów
w celu publikacji w Internecie, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i przeprowadzanie
aukcji za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie,
rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych
sieci komunikacyjnych, dostarczanie informacji za pośrednictwem
Internetu na temat sprzedaży samochodów, organizacja subskrypcji
usług internetowych, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, gromadzenie informacji związanych z reklamą, promocja [reklama] podróży, promowanie |reklama] działalności gospodarczej,
reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama online poprzez komputerowe sieci
komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama
promocyjna projektów badawczych, reklama promocyjna w zakresie
szkoleń filozoficznych, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama radiowa, reklama rekrutacji
personelu, usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, usługi badawcze
związane z reklamą, kompilacja statystyk związanych z reklamą,
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przygotowywanie publikacji reklamowych, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, organizowanie prenumeraty publikacji dla
osób trzecich, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, badania rynkowe w celu kompilacji informacji
o czytelnikach publikacji, zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, agencja public relations, usługi public relations, usługi
reklamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe, promocyjne
i public relations, usługi reklamowe związane z pracami publicznymi,
usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, usługi związane
z publiczną prezentacją produktów, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, projektowanie badań opinii publicznej, badania opinii publicznej, opracowywanie ankiet opinii publicznej, prowadzenie badań opinii publicznej, przeprowadzanie
badań opinii publicznej, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, rynkowe badania opinii publicznej, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, administrowanie programami motywacyjnymi w celu
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży,
na rzecz innych, promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, promowanie
sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków handlowych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie
reklam, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem
poczty [inne niż sprzedaż], reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi
marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży
pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży
towarów, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, promowanie muzyki
innych poprzez dostarczanie portfolio online za pośrednictwem witryn internetowych, usługi w zakresie zarządzania biznesowego
świadczone na rzecz muzyków, usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, badania w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi
komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi relacji z mediami, dekoracja wystaw sklepowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie pokazów w celach handlowych, pokaz
handlowy [dla osób trzecich], pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy sprzętu fotograficznego [do celów reklamowych],
pokazy towarów, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy
towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów
i usług, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach handlowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie wystaw do celów
działalności gospodarczej, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, usługi
dekorowania wystaw w celach reklamowych, usługi prezentowania
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produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli,
usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi
w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych,
usługi badań rynku dla wydawców, usługi w zakresie badań rynku
dla wydawców, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, udostępnianie
online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi
osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, promocja
[reklama] koncertów, promowanie koncertów muzycznych, usługi
reklamowe w zakresie turystyki i podróży, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
analiza trendów marketingowych, doradztwo biznesowe w zakresie
marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo
specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych,
doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu,
porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji
w zakresie zarządzania marketingowego, porady w zakresie marketingu, świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu,
usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie
marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania
funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi doradztwa
w zakresie marketingu, usługi konsultingowe w zakresie marketingu
internetowego, handel (zarządzanie w zakresie zamówień w-), organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel],
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowanie, przeprowadzanie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych,
promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie kart
kredytowych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz, promowania sprzedaży, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży
i promocji, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek-prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju],
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, promowanie sprzedaży towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, usługi
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą kodowanych kart
przedpłaconych [dla osób trzecich], usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
piwo, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
czekoladki, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi sprzedaży
detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej
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w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru
czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, przeprowadzanie sprzedaży
aukcyjnej, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję,
a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, wynajem automatów sprzedających na karty, wynajem automatów sprzedających
na monety, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, modelki i modele
do celów reklamowych i promocji sprzedaży, usługi agencji modelek
i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, zapewnienie personelu sprzedającego,
zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, usługi biurowe
dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, porady
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw
handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, działających
na zasadach franchisingu, udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży
towarów, usługi w zakresie analizy rynku dotyczące sprzedaży antyków, usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, organizacja
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizacja targów handlowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych,
organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw
kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw
w celach handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych,
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub
reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie pokazów handlowych, organizowanie targów handlowych, organizowanie pokazów mody w celach handlowych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, administrowanie programami
lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, administrowanie programami
lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, administrowanie
programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla
klientów, obsługa programów lojalnościowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów
i programów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie konsumenckich programów
lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie, obsługiwanie
i nadzorowanie w zakresie programów motywacyjnych, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów, usługi administracyjne
w zakresie kart lojalnościowych, usługi klubów klienta dla celów han-
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dlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, zarządzanie
hotelowymi programami motywacyjnymi osób trzecich, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, leasing billboardów reklamowych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, świadczenie usług w zakresie reklamy
komputerowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, wynajem bilbordów
reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem
billboardów, wynajem billboardów reklamowych, wynajem czasu
na emisję reklam w kinach, 41 usługi pisania blogów, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, publikowanie
książek z nutowym zapisem muzyki, transkrypcja muzyki na rzecz
osób trzecich, udostępnianie publikacji elektronicznych online
z dziedziny muzyki, nie do pobrania, usługi w zakresie transkrypcji
muzyki, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, nagrywanie muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn Internetowych Mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach Mp3, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych Mp3, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu,
usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, wypożyczanie taśm audio zawierających nagraną muzykę, zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań wideo i gier wideo, nauczanie
muzyki, nauczanie muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych,
nauka muzyki, szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, tworzenie
i prowadzenie ćwiczeń do programów muzycznych i lekcji muzyki,
usługi edukacyjne w zakresie muzyki, usługi nauczania muzyki, muzyczne usługi wydawnicze, publikacja i wydawanie prac naukowych
związanych z technologią medyczną, usługi wydawania publikacji
periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe,
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wydawanie audiobooków,
wydawanie czasopism, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie przewodników
turystycznych, wydawanie publikacji medycznych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, biura rezerwacji biletów koncertowych,
koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne za pośrednictwem
telewizji, obsługa koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie koncertów, organizowanie koncertów muzyki
pop, organizowanie koncertów muzycznych, prezentacja koncertów,
prezentacja koncertów muzycznych, produkcja koncertów muzycznych, rezerwacja biletów na koncerty, rezerwacje koncertów, rozrywka
w postaci koncertów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi
koncertów muzycznych, usługi koncertów śpiewu, usługi rezerwacji
biletów na koncerty, usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, publikowanie przewodników, map
turystycznych, spisów i wykazów miast online i nie do pobrania,
do użytku przez podróżnych, kursy edukacyjne w dziedzinie branży
turystycznej, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych
związanych z sektorem turystycznym, prowadzenie kursów edukacyjnych związanych z branżą turystyczną, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe, usługi agencji
w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, usługi
agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, sprzedaż pro-
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gramów radiowych do kilku stacji, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, szkolenie z zakresu sprzedaży, usługi edukacyjne
związane ze szkoleniem sprzedażowym, usługi szkolenia personelu
działu sprzedaży, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, usługi
szkoleniowe w zakresie sprzedaży dla detalistów, usługi szkoleniowe
związane ze sprzedażą mebli biurowych, usługi szkoleniowe związane ze sprzedażą pojazdów, usługi w zakresie wykładów związane
z umiejętnościami sprzedażowymi, elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie gazety dla klientów w Internecie,
udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, udostępnianie z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów w Internecie, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, edukacja online z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu,
prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online,
udzielanie informacji związanych z kształceniem pomaturalnym uzupełniającym za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, gry internetowe [nie do pobrania], informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub
Internetu, udostępnianie graczom informacji na temat rankingu
ich wyników w grach przez witrynę internetową, udostępnianie gry
komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz
elektronicznych sieci komunikacyjnych udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych
stron Mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą
Internetu, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących rozrywek online z internetowych baz danych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu,
usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, usługi radia internetowego w zakresie rozrywki, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych
za pomocą kamery internetowej, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi
rozrywkowe dostarczane przez Internet, usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie seminariów związanych z reklamą, kursy szkoleniowe w zakresie
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja drukowanych
książek telefonicznych, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, publikacja
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja podręczników użytkownika, publikacja
prac naukowych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacja wyników badań klinicznych, publikacje multimedialne, publikowanie ma-
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teriałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikacja recenzji
online w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów w postaci nośników
elektronicznych, przygotowywanie tekstów do publikacji, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, pisanie
scenariuszy filmowych, publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, usługi związane z pisaniem scenariuszy, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, produkcja pokazów rewiowych przed publicznością
na żywo, jaskinie udostępniane publicznie, ogrody udostępniane
publicznie, organizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo dla publiczności, udostępnianie
publicznych obiektów z basenami do kąpieli, szkolenia z zakresu public relations, publikowanie książek i czasopism elektronicznych
w systemie on-line, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania,
udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line [niepobieralnych], gry oferowane on-line
(w sieci informatycznej), gry oferowane w systemie on-line z sieci
komputerowej, rozrywka on-line, udostępnianie gier komputerowych on-line, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami
komputerowymi do gier, zapewnianie dostępu do gier wideo on-line, usługi hazardowe on-line, prowadzenie kursów szkoleniowych
on-line związanych z odżywianiem, prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line,
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line.

(111) 325126
(220) 2018 11 28
(210) 492384
(151) 2019 10 03
(441) 2019 03 11
(732) TURNIE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, JelczLaskowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TURNIE SUCHE
(540)

(591) biały, pomarańczowy, czarny
(531) 01.15.17, 29.01.13, 27.05.01, 06.01.02
(510), (511) 43 rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja miejsc
w hotelach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usłygi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], stołówki,
rzeźbienie w jedzeniu, restauracje samoobsługowe, usługi barowe,
usługi restauracji washoku, wypożyczanie urządzeń do gotowania,
bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele.
(111) 325127
(220) 2018 11 07
(210) 492420
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) SEMICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEMICON
(510), (511) 1 środki chemiczne używane w elektronice, pasty lutownicze, kleje do montażu elementów elektronicznych, 9 elementy
półprzewodnikowe, podzespoły elektroniczne, układy scalone, półprzewodnikowe diody laserowe, moduły laserowe z optyką szklaną,
mierniki wielkości elektrycznych: multimetry, częstotliwościomierze,

Nr 2/2020

watomierze, mierniki pojemności, mierniki wielkości nieelektrycznych: mierniki wilgotności, temperatury, natężenia światła, natężenia
dźwięku, przepływu powietrza, siły, obrotów, ciśnienia, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa urządzeń elektronicznych.

(111) 325128
(220) 2018 11 08
(210) 492502
(151) 2019 10 11
(441) 2019 03 11
(732) STĘPNIAK ELŻBIETA EVENT TIME PROMO, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISH HIP-HOP MUSIC AWARDS
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 16.01.13, 09.07.05
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe nośniki reklamy
zewnętrznej [Digital signage], dyski do przechowywania danych,
elektroniczne nośniki danych, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui do tabletów, etui na akcesoria optyczne, etui
na urządzenia do magazynowania danych, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na okulary, etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe, etui na smartfony,
etui typu Flip Cover do smartfonów, filmy do pobrania, freeware
[oprogramowanie darmowe], futerały na tablety, futerały na laptopy,
futerały na okulary, futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne,
futerały na okulary słoneczne, futerały na telefony, grafiki komputerowe do pobrania, interaktywna aparatura wideo, interaktywne
ekrany graficzne, interaktywne multimedialne programy komputerowe, interaktywne odbiorniki [terminale] telewizyjne, interaktywne
oprogramowanie komputerowe, interaktywne płyty DVD, interaktywne systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transferu danych, interfejsy komputerowe, interfejsy komunikacyjne, karty
USB, magnesy dekoracyjne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
nagrane dyski kompaktowe, nagrane programy komputerowe, nagrania multimedialne, nagrania cyfrowe, narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, nośniki do danych, nośniki
dostosowane do telefonów komórkowych, odtwarzacze dźwięku,
okulary, okulary 3D, okulary przeciwsłoneczne, oprogramowanie,
oprogramowanie sprzętowe, optyczne artykuły, osobiste urządzenia
stereofoniczne, pakiety oprogramowania komputerowego, pamięć
USB [pendrive], pamięci elektroniczne, panele LCD, panele dotykowe, panele wyświetlające elektroniczne, pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, płyty kompaktowe, podcasty,
pokrowce na urządzenia do przechowywania danych, pokrowce
na smartfony, pokrowce na laptopy, pokrowce z klapką do tabletów,
programy komputerowe, publikacje elektroniczne, sprzęt i akcesoria
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia audiowizualne i fotograficzne,
urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania do nośników
dźwięku i obrazu, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, zestawy słuchawkowe,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych: elektroniczne przetwarzanie danych, impresariat w działalności artystycznej, poszukiwania
w zakresie patronatu, przetwarzanie danych, reklama, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych
oraz globalnych sieci informacyjnych, usługi w zakresie promocji,
wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z, oprogramowaniem, publikacjami elektronicznymi,
publikacjami multimedialnymi, nośnikami danych i informacji, urządzeniami do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
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obrazów, urządzeniami do przechowywania danych, urządzeniami
do przetwarzania danych, urządzeniami technologii informacyjnej
audiowizualnymi, komputerami i sprzętem peryferyjnym do komputerów, artykułami optycznymi, artykułami biurowymi, publikacjami
drukowanymi, odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, wyrobami szklanymi, porcelanowymi i ceramicznymi, 41 fankluby, edycja zdjęć, nagrań wideo i audio, fotoreportaże, informacja o biletach na imprezy
rozrywkowe, informacja o rozrywce, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne,
mastering płyt, montaż filmów, montaż lub nagrywanie dźwięku
i obrazu, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, organizacja
i obsługa koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, organizacja konkursów muzycznych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja rezerwacji
biletów na imprezy rozrywkowe, przygotowywanie, organizowanie,
prowadzenie i obsługa festiwali, organizowanie imprez muzycznych,
organizowanie rozrywki, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
produkcja filmów, produkcja i prezentacja programów radiowych,
produkcja koncertów muzycznych, produkcja muzyczna, produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, przygotowywanie,
organizowanie, prowadzenie i obsługa koncertów, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, przygotowywanie tekstów
do publikacji, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
publikacja kalendarzy imprez, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub internetu, publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów w postaci nośników
elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacje multimedialne, publikowanie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie recenzji, realizacja rozrywki na żywo, rozrywka, udostępnianie
muzyki cyfrowej z internetu, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi agencyjne w zakresie rozrywki, usługi artystów estradowych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, usługi pisania blogów, usługi
rozrywkowe, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi występów
grup muzycznych na żywo.

(111) 325129
(220) 2018 11 14
(210) 492647
(151) 2019 07 17
(441) 2019 03 25
(732) MULTIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PARKINGUJ
(540)

(591) pomarańczowy, czerwony, fioletowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.03.07, 26.03.16, 26.03.18,
26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 9 elektroniczne automaty do wydawania biletów parkingowych, mechanizmy na monety do bram parkingowych, oprogramowanie dla giełdy parkingowej, oprogramowanie do prowadzenia
parkingów: oprogramowanie dla parkowania, oprogramowanie dla
sprzedaż miejsc parkingowych, oprogramowanie do usługi parkingowych, oprogramowanie dla systemów parkingowych, 39 akcje
ratunkowe [transport], giełda parkingowa, fracht, fracht [przewóz
towarów], holowanie, informacja o magazynowaniu, informacja
o transporcie, informacje o ruchu drogowym, logistyka transportu,
magazynowanie, maklerstwo transportowe, parkowanie, pilotowa-
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nie, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu [holowanie],
pośrednictwo w transporcie, prowadzenie parkingów, przewożenie
ładunków, rezerwowanie miejsc parkingowych, rezerwacja miejsc
na podróż, rezerwacja transportu, rozładunek, składowanie, składowanie towarów, sprzedaż miejsc parkingowych, systemy parkingowe, udostępnianie obiektów parkingowych, udostępnianie miejsc
parkingowych, usługi garaży parkingowych, usługi kierowców, usługi kurierskie [listy lub towary], usługi parkingowe, usługi w przeprowadzkach, usługi ratownictwa, usługi taksówek, usługi w zakresie
odprowadzania samochodów na parking, wynajem automatycznych
systemów parkingowych, wynajem garażowych miejsc parkingowych, wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów.

(111) 325130
(220) 2018 11 17
(151) 2019 09 16
(441) 2019 05 27
(732) STĘPIEŃ ROBERT SAILING PRO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sailing Pro
(540)

(210) 492797

(591) żółty, czarny, biały
(531) 25.07.01, 26.02.16, 26.04.01, 26.04.09, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż pojazdów do poruszania się po wodzie, wyposażenia, osprzętu i akcesoriów do pojazdów do poruszania się po wodzie, komponentów i części do konstruowania i produkcji w/w pojazdów, odzieży, butów, czapek, w tym za pośrednictwem światowych
sieci informatycznych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, wydawanie materiałów reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 39 czarterowanie i wypożyczanie pojazdów poruszających się po wodzie, transport i organizowanie podróży pojazdami
do poruszania się po wodzie, organizowanie rejsów, przechowywanie
i magazynowanie pojazdów do poruszania się po wodzie, uprawiania
sportów wodnych i rekreacji wodnej, usługi biura turystycznego, wypożyczanie łodzi i statków, spacerowe rejsy statkami, organizowanie
podróży, organizowanie wycieczek, pośrednictwo frachtowe, 41 edukacja, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów i praktyk w zakresie żeglarstwa i sportów wodnych, prowadzenie kursów
korespondencyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez w formie
zawodów i konkursów w zakresie sportów wodnych, organizowanie
wypoczynku stacjonarnego w zakresie rozrywki i edukacji, obozowego, wakacyjnego oraz wędrownego, związanego ze zwiedzaniem
turystycznym, organizowanie i prowadzenie wycieczek morskich,
organizowanie gier, egzaminów, konkursów, pokazów i wystaw w celach edukacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, forów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
edukacyjnych lub sportowych, organizacja zawodów sportowych,
udostępnianie obiektów sportowych, informacje na temat wydarzeń
sportowych, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, publikowanie wydawnictw z dziedziny sportów wodnych, rekreacji oraz tekstów szkoleniowych, organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów
oraz imprez integracyjnych: organizowanie turystyki kwalifikowanej
z zakresu wodnego w ramach rozrywki, produkcja i edycja filmów, nagrań wideo, edycja zdjęć, elektroniczna publikacja tekstów i druków
innych niż reklamowe w Internecie, elektroniczne usługi biblioteczne
mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fankluby, fitness kluby, organizacja
zawodów żeglarskich, organizacja regat jachtowych i pokazów, organizowanie egzaminów związanych z żeglarstwem oraz wydawanie
na podstawie wyników egzaminów dokumentów potwierdzających
poziom umiejętności żeglarskich.
(111) 325131
(220) 2018 11 19
(151) 2019 07 24
(441) 2019 02 18
(732) ROMANIEC KACPER, Leszczyny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bezalkoholowy 100% CYDR SANDOMIERSKI

(210) 492809
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(540)

nizowanie i prowadzenie sympozjum, produkcja filmów na taśmach
wideo, rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie spektakli jako
impresariat, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
usługi kompozycji muzycznych, fotoreportaże, fotografie, nagrywanie
filmów na taśmach video w zakresie filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizowanie i prowadzenie koncertów.

(591) brązowy, szary, czarny
(531) 07.01.25, 07.01.01, 07.01.03, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09,
24.03.18, 25.01.15, 25.01.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, bezalkoholowe napoje słodowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych,
35 promocja sprzedaży i sprzedaż detaliczna, hurtowa, w tym za pośrednictwem internetu następujących produktów: napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, bezalkoholowe
napoje słodowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe gazowane
napoje na bazie soków owocowych.
(111) 325132
(220) 2018 11 19
(151) 2019 10 01
(441) 2019 05 27
(732) Mylan IRE Healthcare Ltd, Dublin (IE)
(540) (znak słowny)
(540) SORENTO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
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(210) 492804

(111) 325133
(220) 2018 11 23
(210) 493022
(151) 2019 10 01
(441) 2019 03 18
(732) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKÓW DLA WSZYSTKICH
(540)

(591) zielony, czerwony, pomarańczowy, niebieski, granatowy,
różowy
(531) 26.01.01, 26.04.02, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15, 17.02.25
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty, broszury,
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne, agencje public relations, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, edycja tekstów, reklamy korespondencyjne, impresariat
w działalności artystycznej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, oferowanie w mediach produktów dla
celów handlu detalicznego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, poszukiwania
w zakresie patronatu, 41 rozrywka w postaci widowisk, organizowanie
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
produkcja filmów innych niż reklamowych, publikowanie książek, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, sale koncertowe, usługi
orkiestr, realizacja spektakli, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, wystawianie
spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-

(111) 325134
(220) 2018 11 23
(210) 493023
(151) 2019 10 18
(441) 2019 03 18
(732) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKÓW DLA WSZYSTKICH
(540)

(591) zielony, czerwony, pomarańczowy, niebieski, granatowy,
różowy
(531) 29.01.15, 17.02.25, 27.05.01, 26.01.01, 01.15.15
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty, broszury,
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne, agencje public relations, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, edycja tekstów, reklamy korespondencyjne, impresariat
w działalności artystycznej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, oferowanie w mediach produktów dla
celów handlu detalicznego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, poszukiwania
w zakresie patronatu, 41 rozrywka w postaci widowisk, organizowanie
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
produkcja filmów innych niż reklamowych, publikowanie książek, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, sale koncertowe, usługi
orkiestr, realizacja spektakli, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, wystawianie
spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjum, produkcja filmów na taśmach
wideo, rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie spektakli jako
impresariat, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
usługi kompozycji muzycznych, fotoreportaże, fotografie, nagrywanie
filmów na taśmach video w zakresie filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizowanie i prowadzenie koncertów.
(111) 325135
(220) 2018 11 23
(210) 493025
(151) 2019 10 18
(441) 2019 03 18
(732) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKÓW DLA WSZYSTKICH
(540)

(591) różowy, żółty, jasnoniebieski, zielony, pomarańczowy,
czerwony, granatowy, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 17.02.25, 01.15.15, 26.01.01
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszech-
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nianie materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty,
broszury, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama, reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne,
agencje public relations, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, reklamy korespondencyjne, impresariat w działalności artystycznej, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, oferowanie w mediach produktów dla celów handlu detalicznego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, 41 rozrywka w postaci widowisk, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikowanie książek, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, sale koncertowe, usługi orkiestr, realizacja spektakli,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjum, produkcja filmów na taśmach wideo, rezerwacja miejsc
na spektakle, organizowanie spektakli jako impresariat, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi kompozycji muzycznych, fotoreportaże, fotografie, nagrywanie filmów na taśmach
video w zakresie filmowania, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, organizowanie i prowadzenie koncertów.

(111) 325136
(220) 2018 11 28
(210) 493189
(151) 2019 10 01
(441) 2019 05 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW EXCELLENT LINE Starannie selekcjonowane, wysokiej
jakości mięso, to recepta na wspaniały boczek z Sokołowa. Jego cienkie
plastry są znakomitą propozycją kulinarną na każdą okazję i porę dnia.
Premium Pork Sokołów Quality GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WYJĄTKOWE SMAKI PROPOZYCJA PODANIA Otwórz Zamknij
(540)
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(540) SOKOŁÓW EXCELLENT LINE BOCZEK SUROWY WĘDZONY
BEZ DODATKU GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO NIE ZAWIERA
FOSFORANÓW DODANYCH 98% BOCZKU WIEPRZOWEGO
Starannie selekcjonowane, wysokiej jakości mięso, to recepta
na wspaniałe wędliny z Sokołowa. Ich cienkie plastry są znakomitą
propozycją kulinarną na każdą okazję i porę dnia. Premium Pork
Sokołów Quality GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYJĄTKOWE
SMAKI PROPOZYCJA PODANIA Otwórz Zamknij
(540)

(591) czerwony, biały, szary, czarny, zielony, brązowy, żółty,
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy
(531) 03.04.18, 05.01.03, 05.01.05, 05.11.99, 06.07.25, 08.05.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 325138
(220) 2018 11 28
(210) 493195
(151) 2019 10 01
(441) 2019 05 20
(732) MARKA SOKOŁÓW SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW EXCELLENT LINE WĘDZONKA KROTOSZYŃSKA
95% MIĘSA BEZ DODATKU GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
Starannie selekcjonowane, wysokiej jakości mięso, to recepta
na wspaniałe wędliny z Sokołowa. Ich cienkie plastry są znakomitą
propozycją kulinarną na każdą okazję i porę dnia. Premium Pork
Sokołów Quality GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYJĄTKOWE
SMAKI PROPOZYCJA PODANIA Otwórz Zamknij
(540)

(591) czerwony, biały, szary, czarny, zielony, brązowy, żółty,
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.01.03, 05.01.05,
08.05.01, 03.04.18, 06.07.25, 05.11.99
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 325137
(220) 2018 11 28
(210) 493194
(151) 2019 10 01
(441) 2019 05 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) czerwony, biały, szary, czarny, zielony, brązowy, żółty,
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy
(531) 03.04.18, 05.01.03, 05.01.05, 05.11.99, 06.07.25, 08.05.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
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(111) 325139
(220) 2018 11 28
(210) 493196
(151) 2019 10 01
(441) 2019 05 20
(732) MARKA SOKOŁÓW SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW EXCELLENT LINE BOCZEK SUROWY WĘDZONY
STARANNA SELEKCJA Starannie selekcjonowane, wysokiej jakości
mięso, to recepta na wspaniały boczek z Sokołowa. Jego cienkie
plastry są znakomitą propozycją kulinarną na każdą okazję i porę dnia.
Premium Pork Sokołów Quality GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
WYJĄTKOWE SMAKI PROPOZYCJA PODANIA Otwórz Zamknij
(540)

(591) czerwony, biały, szary, czarny, zielony, brązowy, żółty,
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy
(531) 03.04.18, 05.01.03, 05.11.99, 06.07.25, 08.05.01, 27.05.01,
27.05.17, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 325140
(220) 2018 11 28
(210) 493197
(151) 2019 10 01
(441) 2019 05 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW EXCELLENT LINE POLĘDWICA ŁOSOSIOWA
95% MIĘSA BEZ DODATKU GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
Starannie selekcjonowane, wysokiej jakości mięso, to recepta
na wspaniałe wędliny z Sokołowa. Ich cienkie plastry są znakomitą
propozycją kulinarną na każdą okazję i porę dnia. Premium Pork
Sokołów Quality GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYJĄTKOWE
SMAKI PROPOZYCJA PODANIA Otwórz Zamknij
(540)

(591) czerwony, biały, szary, czarny, zielony, brązowy, żółty,
pomarańczowy, ciemnoczerwony, ciemnobrązowy
(531) 03.04.18, 05.01.03, 05.01.05, 05.11.99, 06.07.25, 08.05.01,
27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15
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(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.

(111) 325141
(220) 2018 12 11
(210) 493692
(151) 2019 09 18
(441) 2019 05 20
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) FEMIFLOR
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty
witaminowe.
(111) 325142
(220) 2018 12 11
(210) 493694
(151) 2019 09 18
(441) 2019 05 20
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) SYNBIOX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty
witaminowe.
(111) 325143
(220) 2018 12 11
(210) 493697
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) CALMINEX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty
witaminowe.
(111) 325144
(220) 2018 12 11
(210) 493699
(151) 2019 09 18
(441) 2019 05 20
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) CLIMAFEM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty
witaminowe.
(111) 325145
(220) 2018 12 11
(210) 493723
(151) 2019 09 17
(441) 2019 04 01
(732) MORZYWOŁEK JÓZEF, Łukowica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4 AFTER
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, środki wzbogacające organizm w niezbędne witaminy, 32 napoje bezalkoholowe
przyśpieszające metabolizm alkoholu, preparaty do produkcji napojów przyspieszających metabolizm alkoholu, napoje energetyzujące.
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(111) 325146
(220) 2018 12 21
(210) 494163
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) WIADEREK ALICJA 111 AAA OLIMP FIRMA POGRZEBOWA,
Łask (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLIMP
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe.
(111) 325147
(220) 2018 12 26
(210) 494227
(151) 2019 10 09
(441) 2019 03 25
(732) RUSNAK JANUSZ P.P.H.U. INTER-STYL, Podegrodzie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avi
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki czyszczące, aerozole czyszczące, kreda czyszcząca, oleje czyszczące, żrące środki czyszczące, preparaty czyszczące
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, pianka do czyszczenia, amoniak
do czyszczenia, krochmal do czyszczenia, płyny do czyszczenia, preparaty czyszczące do piekarników, środki czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do metalu, środki
czyszczące do kamienia, preparaty czyszczące do dywanów, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, szampony do czyszczenia
dywanów, środki do czyszczenia toalet, preparaty do czyszczenia
podłóg, środki do czyszczenia tapicerki, preparaty do czyszczenia
tkanin, środki do czyszczenia chromu, mieszaniny do czyszczenia
ubikacji, środek do czyszczenia czajników, środek do czyszczenia
mebli, soda krystaliczna do czyszczenia, preparaty do czyszczenia
tapet, mieszanki czyszczące do usuwania plam, czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do czyszczenie na sucho, olejki sosnowe
do czyszczenia podłóg, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami czyszczącymi, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
nadające połysk do czyszczenia okien, impregnowane chusteczki
papierowe do czyszczenia naczyń, środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego,
ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania,
powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, odkamieniacze
do użytku domowego, proszki do szorowania, proszek do zmywarek,
proszki do polerowania, wody do prasowania, wody do żelazka, 35
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków czyszczących, aerozoli czyszczących, kredy czyszczącej, olejów czyszczących, żrących
środków czyszczących, preparatów czyszczących do czyszczenia
rur kanalizacyjnych, pianek do czyszczenia, amoniaku do czyszczenia, krochmalu do czyszczenia, płynów do czyszczenia, preparatów
czyszczących do piekarników, środków czyszczących do zamrażarek,
środków czyszczących do szkła, środków czyszczących do metalu,
środków czyszczących do kamienia, preparatów czyszczących do dywanów, chusteczek zawierających preparaty czyszczące, szamponów do czyszczenia dywanów, środków do czyszczenia toalet, preparatów do czyszczenia podłóg, środków do czyszczenia tapicerki,
preparatów do czyszczenia tkanin, środków do czyszczenia chromu,
mieszanin do czyszczenia ubikacji, środków do czyszczenia czajników, środków do czyszczenia mebli, sody krystalicznej do czyszczenia, preparatów do czyszczenia tapet, mieszanek czyszczących
do usuwania plam, czyszczących rozpuszczalników o właściwościach
emulgujących, preparatów do czyszczenia i odświeżania, preparatów do czyszczenie na sucho, olejków sosnowych do czyszczenia
podłóg, rozpuszczalników alkoholowych będących preparatami
czyszczącymi, preparatów czyszczących do stosowania na płytkach,
środków czyszczących do celów gospodarstwa domowego, środków
nadających połysk do czyszczenia okien, impregnowanych chusteczek papierowych do czyszczenia naczyń, środków do czyszczenia
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okien w formie rozpylaczy, środków czyszczących w sprayu do użytku domowego, ściereczek do czyszczenia nasączonych preparatami
do polerowania, powietrza sprężonego w puszce do czyszczenia
i odkurzania, preparatów chemicznych do czyszczenia do użytku domowego, odkamieniaczy do użytku domowego, proszków do szorowania, proszków do zmywarek, proszków do polerowania, wody
do prasowania, wody do żelazka.

(111) 325148
(220) 2018 12 28
(210) 494328
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 10
(732) KOŁODZIEJCZAK JOANNA LOTS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOVE ON THE SNOW
(510), (511) 25 bielizna osobista, bielizna nocna, bielizna wyszczuplająca, bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna, bielizna wełniana, bielizna jedwabna, bielizna bawełniana, bluzki, spodnie, odzież
termoaktywna, odzież wełniana, getry, skarpety, rajstopy, szlafroki.
(111) 325149
(220) 2018 12 31
(210) 494349
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 03
(732) MATEJA BARTOSZ DIRECT 4 YOU, Dębica (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 29.01.01
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły
do korektorowania i ścierania, maszyny biurowe, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe, albumy
fotograficzne i kolekcjonerskie, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały drukowane, papier i karton, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, 25 nakrycia
głowy, odzież, obuwie, 28 artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych
miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 30 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, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu
produktami papierniczymi, nakryciami głowy, odzieżą, obuwiem,
artykułami sportowymi, grami i zabawkami oraz usługi informacyjne
dla konsumentów w zakresie tych towarów, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej.
(111) 325150
(220) 2018 12 31
(210) 494378
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) MATEJA BARTOSZ DIRECT 4 YOU, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COVERLOVER
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, artykuły
do pisania i stemplowania, artykuły do korektorowania i ścierania,

202

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

maszyny biurowe, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
materiały drukowane, papier i karton, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, 28
artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, 30 dania gotowe i wytrawne 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,
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.

(111) 325151
(220) 2019 01 21
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 03
(732) JASTRZĄB POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASTRZAB SERIALE
(540)

(210) 495007

(591) biały, fioletowy
(531) 29.01.05, 29.01.06, 27.05.01, 03.07.19, 26.01.15
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publikacje
elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, urządzenia mobilne do komunikowania
się, przesyłania danych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji
elektronicznych, telefony, komputery, programy komputerowe,
gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice
na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, programy komputerowe nagrane, software komputerowy i nośniki
danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz obrazami graficznymi
ściągniętymi z komputerowych baz danych lub z Internetu, ze stron
internetowych, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów
producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo,
administrowanie działalności handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu
informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim,
prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz
z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi rozliczenia i rejestracji transakcji wymiany płatnych treści
postaci muzyki, programu, aplikacji dostępnych na telefon, urządzenia mobilne, w Internecie, 38 usługi agencji informacyjnej, prasowej
i domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz zakup
kampanii reklamowych w mediach masowych, usługi w zakresie
przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez
łącza telekomunikacyjne do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, udostępnianie serwisów internetowych WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi telekomunikacyjne,
usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji)
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radiowych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu
wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem
radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub
Internetu, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji,
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych,
internetowych programów naukowych, rozrywkowych, sportowych,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, usługi udostępniania forów
internetowych on-line, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu
do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform handlu
elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie informacji i obrazów, blog, fora internetowe, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne, usługi wydawnicze, edycja i dystrybucja tekstów, gazet,
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza
prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie
konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe,
usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych,
telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów
i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych,
naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier
interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa
oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, udostępnianie informacji z baz
danych osobom trzecim dotyczących edukacji, rozrywki, nauki, Udostępnianie publikacji on-line, 42 projektowanie i opracowywanie
portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi,
forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, usługi
informatyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i portali, obsługa forum dyskusyjnego,
usługi artystów grafików, plastyków, usługi projektantów mody,
usługi graficzne, projektowanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, usługi stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój
produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi programistyczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy
inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, usługi informatyczne w zakresie projektowania i opracowywania programów
komputerowych, systemów komputerowych, interaktywnych stron
internetowych, witryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjnymi, odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem czasu dostępu
do sieci komputerowych, wynajem pojemności pamięci w sieciach
komputerowych dostawcom treści oraz producentom towarów, jak
również usługodawcom, wszystkie powyższe usługi także świadczone online, web-hosting, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie indeksów stron www, usługi techniczne w zakresie nagrywania, ewidencji, przekazywania, zachowywania, przetwarzania
i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów
i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, elektroniczne przechowywanie informacji, opracowywanie platform komputerowych, Instalacja,
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego.
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(111) 325152
(220) 2018 12 11
(210) 493725
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) BERNAS AGNIESZKA STUDIO NOŚNE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ś
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 16 czasopisma jako periodyki, drukowane arkusze muzyczne, kalendarze, komiksy, książki, makiety architektoniczne,
materiały drukowane, notatniki jako notesy, obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, portrety, reprodukcje graficzne,
sztalugi malarskie, torby papierowe, zakładki do książek, zeszyty
do pisania lub rysowania, 18 aktówki, bagaż, etui na karty jako portfele, etui na klucze, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe,
laski do parasoli, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, organizery podróżne przystosowane do bagażu, parasole, plecaki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, teczki konferencyjne, torby, torebki, uchwyty do noszenia toreb z zakupami, walizki,
20 kanapo-tapczany, kanapy, komody, kredensy, krzesła, ławy jako
meble, łóżka, manekiny, manekiny krawieckie, meble, meble szkolne,
parawany jako meble, stoiska wystawowe, stojaki na książki jako meble, stoły, szezlongi, taborety, toaletki, wieszaki stojące na płaszcze,
wyroby stolarskie, wysokie krzesła dla dzieci, 41 fotografia, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne jako pokazy, kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów jako szkolenie, organizowanie konkursów jako
edukacja lub rozrywka, organizowanie widowisk jako impresariat,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
produkcja mikrofilmów, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, usługi kulturalne, edukacyjne
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi w zakresie
opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych, 42 doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie budowlane,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie urbanistyczne, stylizacja jako wzornictwo przemysłowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
usługi architektoniczne, usługi graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe.
(111) 325153
(220) 2018 11 30
(210) 493321
(151) 2019 09 27
(441) 2019 03 11
(732) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GazEla
(510), (511) 7 silniki gazowe, 9 generatory gazu do celów laboratoryjnych, 13 pirotechniczne generatory gazu.
(111) 325154
(220) 2018 12 11
(210) 493691
(151) 2019 09 18
(441) 2019 05 20
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) NORDENA
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty
witaminowe.
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(111) 325155
(220) 2019 02 21
(210) 496213
(151) 2019 08 26
(441) 2019 05 06
(732) EL-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PlusCard
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy osób trzecich, organizowanie kampanii reklamowych, usługi marketingowe i menadżerskie,
specjalistyczne doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, prowadzenie interesów w ramach udzielonych pełnomocnictw-polegające
na współuczestnictwie w zawieraniu umów oraz prowadzeniu negocjacji, organizowanie i pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi w zakresie badań rynku i informacji handlowej.
(111) 325156
(220) 2019 01 15
(151) 2019 08 29
(441) 2019 05 13
(732) KURAN MACIEJ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUG HOUSE
(540)

(210) 494800

(531) 07.01.25, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 36 gromadzenie funduszu i sponsorowanie finansowe,
gwarantowanie ubezpieczeń, ubezpieczenia, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe.
(111) 325157
(220) 2015 06 18
(210) 443814
(151) 2019 08 26
(441) 2015 09 28
(732) GELTZ ŻANETA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANANTARA
(510), (511) 42 kontrola jakości, ekspertyzy, badania biologiczne,
analizy chemiczne, analizy wody, badania bakteriologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne, badania
w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi chemiczne, doradztwo architektoniczne, usługi architektoniczne, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, ocena jakości drewna na pniu,
ekspertyzy geologiczne, usługi laboratoriów naukowych, testowanie
materiałów, usługi projektowania opakowań, opracowywanie projektów technicznych, planowanie urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, testowanie tekstyliów, testowanie pojazdów, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji
dwutlenku węgla, .
(111) 325158
(220) 2018 09 13
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ekosystem

(210) 490518
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(540)

(591) zielony, pomarańczowy, żółty, niebieski, fioletowy, biały,
czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 25.07.07
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 35 komputerowe zarządzanie plikami, optymalizacja stron
internetowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych baz danych, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych
komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, wynajem sprzętu do przetwarzania danych.
(111) 325159
(220) 2018 09 27
(210) 491052
(151) 2019 08 08
(441) 2019 01 14
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAY NEXT
(540)

(591) biały, fioletowy, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11,
27.05.17, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu,
programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku,
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego,
kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania,
przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorni-
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ki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przenośne, dyski twarde, dyski twarde
przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, komputerów,
laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, muzyka, treści audio, wideo i obrazy
do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego
i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych
sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych
i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do transmisji
strumieniowej mediów, oprogramowanie użytkowe do urządzeń
komórkowych, pakiety oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, narzędzia
do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych
rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory,
dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej,
telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej,
kablowej, mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne
ubieralne do noszenia na ciele, komputery do noszenia na ciele lub
w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub
w ubraniach, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne
do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie,
przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio
do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej,
sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością,
oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji pojazdów,
elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia
do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, sprzęt komputerowy do transmisji danych lokalizacyjnych,
sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych,
sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui
do tabletów, etui na płyty DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na laptopy, etui
na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych
w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej
ze szkła hartowanego, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów rekla-
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mowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania,
kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, public relations, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego
dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii
komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii
komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia
służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania
sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu
na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów
telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety,
komputery przenośne, dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe urządzenia
peryferyjne, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji
multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego
i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie
do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, mobilne aplikacje, narzędzia do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje
do pobrania na smartfony, aplikacje mobilne do pobrania do użytku
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
oprogramowanie komputerowe, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo
high-definition, telewizory, dekodery, urządzenia do odbioru lub
nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie,
komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na cie-
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le, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub
w ubraniach, komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń
komputerowych do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia
na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia do lokalizacji
obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień,
sprzęt komputerowy do transmisji danych lokalizacyjnych, sprzęt
komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu,
etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui do tabletów, etui
na płyty DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na laptopy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych,
osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, ochraniacze
na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, usługi pośrednictwa przy zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania
i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej,
tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług, Komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych
[VPN], udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego,
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji
programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi
umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem
urządzeń do telefonii komórkowej, wynajem urządzeń do odbioru
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless
broadcasting), usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie
za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego,
kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie audio,
wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług,
wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów,, 41 edukacja,
informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, usługi gier
świadczone on-line, informacja o imprezach rozrywkowych, instruk-
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taże, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów,
publikowanie książek, wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
publikowanie tekstów, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż
teksty reklamowe, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, informacje o wypoczynku, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja
filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji
z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie
on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania
sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie
informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów
telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci
plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań
filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących
filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej
oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo,
nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, wypożyczanie
książek związanych z oprogramowaniem komputerowym, dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i programów
telewizyjnych, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej
świadczone online z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej, 42 usługi techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej,
projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie
interaktywnego oprogramowania multimedialnego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, instalowanie oprogramowania komputerowego,
usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, usługi pomocy technicznej
związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, projektowanie oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące oprogramowania
komputerowego, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów
do Internetu, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie
aplikacji mobilnych tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi techniczne związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez pobierania, opracowywanie oprogramowania
rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów, wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego.

(111) 325160
(220) 2019 01 24
(210) 495151
(151) 2019 10 18
(441) 2019 05 06
(732) OSTROWSKI TOMASZ FIRMA HANDLOWA FOKUS, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOKUS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż hurtowa,
detaliczna i za pomocą stron internetowych odzieży, obuwia i nakryć
głowy.

(111) 325161
(220) 2017 03 14
(151) 2019 10 09
(441) 2017 10 23
(732) LE HO NAM, Łazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEVEN.am
(540)
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(210) 468835

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 25 odzież, w szczególności: bluzki, kurtki, bluzy, kombinezony, spodnie, swetry, t-shirty, buty.
(111) 325162
(220) 2019 01 21
(151) 2019 09 20
(441) 2019 05 27
(732) KUSKA PIOTR PHU NEMOTECH, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N nemoTECH
(540)

(210) 494999

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego.
(111) 325163
(220) 2014 10 07
(210) 434224
(151) 2019 09 06
(441) 2015 01 19
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Życie NA GORĄCO RETRO
(540)

(591) zielony, czerwony, żółty, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.15
(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, 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 au-
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dio-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
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 ko-
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mórkowej, 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 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 fil-
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mów 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
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 eduka-
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cyjnych, 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) 325164
(220) 2019 04 11
(210) 498610
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 03
(732) SZWAJKOWSKI JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE REKORD EXPORT-IMPORT, Borków Stary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planteon
(540)

(591) szary, zielony, żółty
(531) 05.03.11, 29.01.13, 27.05.01
(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) 325165
(220) 2013 02 19
(210) 410749
(151) 2019 03 26
(441) 2013 06 10
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUPER EXPRESS TV
(510), (511) 45 usługi administrowania własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi, usługi doradztwa w zakresie
własności intelektualnej, usługi licencjonowania własności intelektualnej, usługi licencjonowania nadawanych programów telewizyjnych
i radiowych, usługi licencjonowania programów komputerowych.
(111) 325166
(220) 2002 11 21
(210) 257774
(151) 2019 09 26
(441) 2003 06 02
(732) TRAVELPORT INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED,
Langley (GB)
(540) (znak słowny)
(540) GALILEO
(510), (511) 16 publikacje periodyczne, podręczniki, i instrukcje obsługi, podręczniki komputerowe, druki, publikacje drukowane dotyczące komputerów, systemów komputerowych, oraz produktów
i usług związanych ze sprzętem komputerowym, instrukcje obsługi
i instrukcje użytkownika, materiały instruktażowe i szkoleniowe,
książki, wydruki komputerowe, biuletyny, periodyki, gazety, 35 usługi w zakresie prowadzenia biura i zarządzania działalnością gospodarczą, a także w zakresie kompilacji, gromadzenia, przechowywania
i wyszukiwania informacji dotyczących podróży, świadczone na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie elektronicznego gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych, obrazów i wiadomości elektronicznych, usługi w zakresie informacji elektronicznej w trybie on-line,
mianowicie dostarczanie reklam i informacji gospodarczych dotyczących podróży, turystyki i rozrywki z komputerowych baz danych
udostępnianych za pośrednictwem linii telefonicznych, usługi reklamowe i promocyjne za pośrednictwem transmisji danych dla hoteli,
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hotelarzy i przemysłu związanego z podróżami, usługi w zakresie
bezpośredniego marketingu oraz reklamy elektronicznej w trybie
on-line dla hoteli i przedsiębiorstw związanych z podróżowaniem,
świadczone na rzecz osób trzecich, 39 usługi w zakresie zamawiania i rezerwacji wynajmu samochodów, usługi w zakresie transportu i podróży, usługi w zakresie zamawiania i rezerwacji transportu
i podróży, usługi w zakresie komputerowych biur podróży, usługi
w zakresie informacji o zasobach miejsc lotniczych, usługi w zakresie
rezerwacji i sprzedaży biletów, świadczone na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie komputerowych przewodników podróżnych dla
przemysłu związanego z podróżami, interaktywne wyświetlanie, rezerwacja, sprzedaż podróży i transportu, 42 usługi w zakresie zamawiania i rezerwacji hoteli i zakwaterowania, usługi w zakresie dostarczania czasu dostępu do komputerowych baz danych, doradztwo
i współpraca techniczna w dziedzinie używania i wykorzystywania
baz danych, wynajem komputerów i oprogramowania komputerowego do zapytywania baz danych, usługi gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych, obrazów i wiadomości elektronicznych,
usługi w zakresie podziału czasu komputerów i komputerowego wyszukiwania informacji, interaktywne wyświetlanie, rezerwacja, zamawianie i sprzedaż na rzecz osób trzecich pokoi hotelowych i innych
miejsc zakwaterowania, włączając w to wyświetlanie oraz reklamę
położenia i wyposażenia, leasing sprzętu komputerowego.

(111) 325167
(220) 2018 10 22
(210) 491872
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 17
(732) FOODFUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CRAZY TATTS
(510), (511) 30 słodycze, czekolady, ciasta, cukierki, lody spożywcze,
napoje na bazie czekolady, 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 325168
(220) 2008 02 24
(210) 337039
(151) 2019 10 03
(441) 2008 05 26
(732) ELTEL Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bolesław
Brodnicki, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eltel
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, pomiarowe, sygnalizacyjne, nadawcze, kontrolno-sterujące,
materiały na przewody instalacji elektrycznych, telegraficznych, złącza
instalacyjne, przekaźniki, styczniki, przedłużacze, rozgałęźniki przewody i kable elektryczne, telefoniczne, programy oraz zestawy programów komputerowych, 17 rury gięte niemetalowe do przewodów
i kabli, materiały izolacyjne, materiały wypełniające, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, 42 kontrola, badania i ekspertyzy w zakresie instalacji
sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych
i innych specjalistycznych pracach przemysłowo-instalacyjnych .
(111) 325169
(220) 2019 01 21
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 03
(732) JASTRZĄB POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASTRZAB exclusive
(540)

(210) 495008

(591) biały, złoty
(531) 29.01.02, 29.01.06, 27.05.01, 03.07.19, 26.01.15
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publikacje
elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, urządzenia mobilne do komunikowania
się, przesyłania danych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji
elektronicznych, telefony, komputery, programy komputerowe,
gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice
na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, pro-
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gramy komputerowe nagrane, software komputerowy i nośniki
danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz obrazami graficznymi
ściągniętymi z komputerowych baz danych lub z Internetu, ze stron
internetowych, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów
producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo,
administrowanie działalności handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu
informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim,
prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz
z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi rozliczenia i rejestracji transakcji wymiany płatnych treści
postaci muzyki, programu, aplikacji dostępnych na telefon, urządzenia mobilne, w Internecie, 38 usługi agencji informacyjnej, prasowej
i domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz zakup
kampanii reklamowych w mediach masowych, usługi w zakresie
przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez
łącza telekomunikacyjne do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, udostępnianie serwisów internetowych WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi telekomunikacyjne,
usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji)
radiowych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu
wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem
radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub
Internetu, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji,
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych,
internetowych programów naukowych, rozrywkowych, sportowych,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, usługi udostępniania forów
internetowych online, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu
do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform handlu
elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie informacji i obrazów, blog, fora internetowe, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne, usługi wydawnicze, edycja i dystrybucja tekstów, gazet,
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza
prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie
konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe,
usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych,
telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów
i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych,
naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier
interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa
oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, udostępnianie informacji z baz
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danych osobom trzecim dotyczących edukacji, rozrywki, nauki, udostępnianie publikacji on-line, 42 projektowanie i opracowywanie
portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi,
forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, usługi
informatyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i portali, obsługa forum dyskusyjnego,
usługi artystów grafików, plastyków, usługi projektantów mody,
usługi graficzne, projektowanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, usługi stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój
produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi programistyczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy
inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, usługi informatyczne w zakresie projektowania i opracowywania programów
komputerowych, systemów komputerowych, interaktywnych stron
internetowych, witryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjnymi, odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem czasu dostępu
do sieci komputerowych, wynajem pojemności pamięci w sieciach
komputerowych dostawcom treści oraz producentom towarów, jak
również usługodawcom, wszystkie powyższe usługi także świadczone on-line, web-hosting, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie indeksów stron www, usługi techniczne w zakresie nagrywania, ewidencji, przekazywania, zachowywania, przetwarzania
i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów
i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, elektroniczne przechowywanie informacji, opracowywanie platform komputerowych, instalacja,
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego.

(111) 325170
(220) 2019 01 21
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 03
(732) JASTRZĄB POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASTRZAB LOOK
(540)

(210) 495010

(531) 27.05.01, 26.01.15, 03.07.19
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publikacje
elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, urządzenia mobilne do komunikowania
się, przesyłania danych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji
elektronicznych, telefony, komputery, programy komputerowe,
gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice
na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, programy komputerowe nagrane, software komputerowy i nośniki
danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz obrazami graficznymi
ściągniętymi z komputerowych baz danych lub z Internetu, ze stron
internetowych, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów
producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo,
administrowanie działalności handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu
informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim,
prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz
z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promo-
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cji, usługi rozliczenia i rejestracji transakcji wymiany płatnych treści
postaci muzyki, programu, aplikacji dostępnych na telefon, urządzenia mobilne, w Internecie, 38 usługi agencji informacyjnej, prasowej
i domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz zakup
kampanii reklamowych w mediach masowych, usługi w zakresie
przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez
łącza telekomunikacyjne do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, udostępnianie serwisów internetowych WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi telekomunikacyjne,
usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji)
radiowych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu
wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem
radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub
Internetu, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji,
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych,
internetowych programów naukowych, rozrywkowych, sportowych,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, usługi udostępniania forów
internetowych online, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu
do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform handlu
elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie informacji i obrazów, blog, fora internetowe, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne, usługi wydawnicze, edycja i dystrybucja tekstów, gazet,
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza
prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie
konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe,
usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych,
telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów
i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych,
naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier
interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa
oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, udostępnianie informacji z baz
danych osobom trzecim dotyczących edukacji, rozrywki, nauki, udostępnianie publikacji on-line, 42 projektowanie i opracowywanie
portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi,
forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, usługi
informatyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i portali, obsługa forum dyskusyjnego,
usługi artystów grafików, plastyków, usługi projektantów mody,
usługi graficzne, projektowanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, usługi stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój
produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi programistyczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy
inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, usługi informatyczne w zakresie projektowania i opracowywania programów
komputerowych, systemów komputerowych, interaktywnych stron
internetowych, witryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjnymi, odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem czasu dostępu
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do sieci komputerowych, wynajem pojemności pamięci w sieciach
komputerowych dostawcom treści oraz producentom towarów, jak
również usługodawcom, wszystkie powyższe usługi także świadczone on-line, web-hosting, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie indeksów stron www, usługi techniczne w zakresie nagrywania, ewidencji, przekazywania, zachowywania, przetwarzania
i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów
i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, elektroniczne przechowywanie informacji, opracowywanie platform komputerowych, instalacja,
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego.

(111) 325171
(220) 2019 02 14
(210) 495950
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 06
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta PROSTO Z SERCA MLECZNY KUBEK z Serca NATURY
100% NATURALNE SKŁADNIKI POLSKIE MLEKO
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, zielony, biały, szary, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.15.05, 01.15.15, 02.09.01, 25.01.19,
26.01.02, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18
(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 składające 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 pszenicz-
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ne, 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.

(111) 325172
(220) 2019 02 15
(210) 495966
(151) 2019 10 17
(441) 2019 07 01
(732) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKLEP POLSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER PRODUKT SP
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 11.07.01
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny lub wosk do podłóg, aromaty,
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki kosmetyczne,
błyszczyki do ust, brokat do paznokci, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, bądź nasączone preparatami do usuwania makijażu, bądź nasączane preparatami do czyszczenia, detergenty, inne
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe bądź ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
farby do włosów, kamień polerski, kleje do celów kosmetycznych,
kosmetyki dla ludzi bądź zwierząt, kosmetyki do makijażu bądź
do pielęgnacji skóry, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające, lakier do włosów bądź do paznokci, mydła, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, ołówki do brwi, papier do polerowania, pasta do butów, pasty do skór, płyny do czyszczenia przedniej
szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, preparaty antystatyczne
do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do kąpieli nielecznicze, preparaty
do nadawania połysku, preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do pielęgnacji paznokci,
preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prania
chemicznego, preparaty do samo opalania, preparaty do wywabiania plam, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, roztwory do szorowania, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche szampony, szampony,
szampony dla zwierząt, sztuczne paznokcie, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do czyszczenia zębów, środki
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do polerowania podłóg i mebli, środki odświeżające powietrze, środki ścierne i polerskie, tusze do rzęs, wata do celów kosmetycznych.
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze, bielizna stołowa papierowa, bloki z papieru, broszury, chusteczki do nosa papierowe, czasopisma, folia
samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji,
folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami
z tworzywa sztucznego do opakowywania, fotografie wydrukowane.
gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, książki, litograficzne dzieła sztuki,
makiety architektoniczne, mapy geograficzne, materiały do modelowania, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu, materiały
piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, nalepki, naklejki,
niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki, obrazy oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty, papier, papier w arkuszach, pióra i długopisy, plany, podręczniki, prospekty, przebitki,
przybory szkolne, przybory do malowania i rysowania, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka
z papieru lub kartonu, reprodukcje graficzne, ręczniki papierowe,
serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, szyldy z papieru lub z kartonu. tablice z kartonu lub papieru, taśmy, taśmy do użytku biurowego,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
torby papierowe, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw
sztucznych, tworzywa sztuczne do modelowania, urządzenia i maszyny do powielania, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wypełnienie z papieru lub kartonu, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 29 chipsy owocowe, chipsy
ziemniaczane, drób nieżywy, dziczyzna, dżemy, filety rybne, galaretki, jaja, jogurt, kefir, koktajle mleczne, kompoty, kompozycje owoców
przetworzonych, konserwowane ryby, konserwowane warzywa,
konserwy rybne, krem na bazie masła, margaryna, marmolada, masło, miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mleczne
produkty, mleko, mrożone owoce lub warzywa, napoje mleczne
z przewagą mleka, oleje spożywcze, owoce gotowane, owoce konserwowane lub suszone, owoce w puszkach, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pierożki na bazie ziemniaków, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, potrawy z ryb
do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, ryby, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, sold roślinne do gotowania, substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szynka, śmietana, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
zupy, żywność przygotowywana z ryb, 30 aromaty kawowe, aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, bułki, chipsy,
chleb, ciasto w proszku, cukier, czekolada, drożdże, esencje do artykułów żywnościowych inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne,
gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, grzanki, guma do żucia,
herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony, kakao, kanapki, kasze
spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, keczup, krakersy, lody, lód naturalny lub sztuczny, majonez, makarony, mąka, mięsne sosy, miód,
muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki,
napary inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty. ocet, owocowe
galaretki, papryka, pasty na bazie czekolady, pastylki jako słodycze,
pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pizza, placki, płatki kukurydziane, pralinki, produkty spożywcze na bazie zboża, proszek do pieczenia, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy
smakowe w rodzaju sosów i marynatów, puddingi, ryż, sago, słodycze, sorbety jako lody. sosy jako przyprawy, sosy do makaronów, sosy
owocowe. sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, syropy i melasa, tapioka, tarty z owocami,
tortille, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
zboża, zioła do celów spożywczych, 31 karmy i pasze dla zwierząt,
krzewy, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, nasiona, owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt
domowych, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, sadzonki, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, warzywa
świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna, ziarno do żywienia zwierząt, zioła ogrodowe świeże, 32 aperitify bezalkoholowe,
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel do wy-
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twarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, soki, soki owocowe jako
napoje, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, syropy
do napojów, woda gazowana, woda mineralna, woda sodowa, woda
stołowa, 33 alkohole wysokoprocentowe, alkoholowe ekstrakty, alkoholowe esencje, alkoholowe ekstrakty owocowe, aperitify, brandy,
cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, likiery, miód pitny, napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, whisky, wino, wódka, 34 bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, cygara,
cygaretki, cygarnice, cygarniczki, fajki, gilotynki do cygar, papierosy,
papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu,
nie do celów leczniczych, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, przybory dla palaczy, przybory do czyszczenia fajek, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne
niż olejki eteryczne, tabaka, tabakierki, tytoń, pojemniki na tytoń,
tytoń do żucia, ustniki do cygar, woreczki na tytoń, zapalniczki dla
palaczy, zapałki, pudełka na zapałki, zioła do palenia, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w sklepach, supermarketach, hipermarketach, mini-marketach lub usługi sprzedaży wysyłkowej za pomocą
katalogów, poprzez zamówienia za pośrednictwem poczty, środków
telekomunikacji, lub usługi sprzedaży za pośrednictwem stron internetowych, reklama, usługi promocji, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, usługi prezentowania towarów, usługi
marketingu bezpośredniego, badania rynku, marketing, dystrybucja
próbek, organizacja i zarządzanie programami promocyjnymi i motywacyjnymi, przechowywanie i odzyskiwanie informacji w zakresie
handlu detalicznego i hurtowego, aranżacja towarów i aranżacja towarów na pólkach, kontrola towarów, kontrola zapasów, projektowanie opakowań dla handlu, merchandising towarów, usługi administrowania w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania także w dziedzinie rozwiązań dotyczących franczyzy,
agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynku, dekoracja wystaw sklepowych, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, prenumerata gazet dla osób trzecich, 39
dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja gazet, paczek i przesyłek, informacja
o składowaniu i transporcie, usługi kierowcy, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie produktów, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie, spedycja, informacja o transporcie, usługi kurierskie, wynajmowanie
garaży, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie
pojazdów, 41 doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kształcenie praktyczne, pokazy, nauczanie organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 45 doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie i franczyza
w zakresie własności intelektualnej.

(111) 325173
(220) 2019 02 20
(210) 496153
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REYGLOW
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme-
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talowe 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) 325174
(220) 2019 02 20
(210) 496162
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 06
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI ALKOHOLE KRAFTOWE
RZEMIEŚLNICZA
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI ALKOHOLE KRAFTOWE BIMBER
(540)

(591) biały, brązowy, czarny, ciemnoczerwony, ciemnobrązowym
(531) 02.07.17, 03.03.01, 06.07.02, 06.07.25, 07.01.01, 07.01.12,
07.05.08, 09.07.25, 10.03.01, 18.01.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje].
(111) 325176
(220) 2019 02 20
(210) 496165
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 06
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI
(540)

(591) brązowy, beżowy, czarny, ciemnobrązowy, białym
(531) 02.07.17, 03.03.01, 06.07.02, 06.07.25, 07.01.01, 07.01.12,
07.05.08, 09.07.25, 10.03.01, 18.01.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 325177
(220) 2019 02 20
(210) 496170
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI KAPITAŁ WOKULSKI ALKOHOLE KRAFTOWE WÓDKA BIO
(540)

(591) czarny, brązowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, beżowy
(531) 06.07.02, 06.07.25, 07.01.01, 07.01.12, 07.05.08, 02.07.17,
03.03.01, 18.01.03, 09.07.25, 10.03.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, wódki.
(111) 325175
(220) 2019 02 20
(210) 496163
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 06
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
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(591) czarny, beżowy, brązowy, zielony, ciemnozielony, biały
(531) 02.07.17, 03.03.01, 06.07.02, 06.07.25, 07.01.01, 07.01.12,
07.05.08, 09.07.25, 10.03.01, 18.01.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódki.
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(111) 325178
(220) 2019 02 20
(210) 496175
(151) 2019 09 19
(441) 2019 05 20
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EDELLO
(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) 325179
(220) 2019 01 21
(210) 495011
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 03
(732) JASTRZĄB MEDIA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASTRZAB POST
(540)

(591) biały, różowy
(531) 03.07.19, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.01
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publikacje
elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, urządzenia mobilne do komunikowania
się, przesyłania danych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji
elektronicznych, telefony, komputery, programy komputerowe,
gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice
na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, pro-
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gramy komputerowe nagrane, software komputerowy i nośniki
danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz obrazami graficznymi
ściągniętymi z komputerowych baz danych lub z Internetu, ze stron
internetowych, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów
producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo,
administrowanie działalności handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu
informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim,
prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz
z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi rozliczenia i rejestracji transakcji wymiany płatnych treści
postaci muzyki, programu, aplikacji dostępnych na telefon, urządzenia mobilne, w Internecie, 38 usługi agencji informacyjnej, prasowej
i domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz zakup
kampanii reklamowych w mediach masowych, usługi w zakresie
przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez
łącza telekomunikacyjne do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, udostępnianie serwisów internetowych WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi telekomunikacyjne,
usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji)
radiowych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu
wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem
radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub
Internetu, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji,
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych,
internetowych programów naukowych, rozrywkowych, sportowych,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, usługi udostępniania forów
internetowych online, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu
do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform handlu
elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie informacji i obrazów, blog, fora internetowe, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne, usługi wydawnicze, edycja i dystrybucja tekstów, gazet,
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza
prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie
konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe,
usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych,
telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów
i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych,
naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier
interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa
oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, udostępnianie informacji z baz
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danych osobom trzecim dotyczących edukacji, rozrywki, nauki, Udostępnianie publikacji on-line, 42 projektowanie i opracowywanie
portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi,
forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, usługi
informatyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i portali, obsługa forum dyskusyjnego,
usługi artystów grafików, plastyków, usługi projektantów mody,
usługi graficzne, projektowanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, usługi stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój
produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi programistyczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy
inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, usługi informatyczne w zakresie projektowania i opracowywania programów
komputerowych, systemów komputerowych, interaktywnych stron
internetowych, witryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjnymi, odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem czasu dostępu
do sieci komputerowych, wynajem pojemności pamięci w sieciach
komputerowych dostawcom treści oraz producentom towarów, jak
również usługodawcom, wszystkie powyższe usługi także świadczone on-line, web-hosting, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie indeksów stron www, usługi techniczne w zakresie nagrywania, ewidencji, przekazywania, zachowywania, przetwarzania
i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów
i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, elektroniczne przechowywanie informacji, opracowywanie platform komputerowych, instalacja,
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego.

(111) 325180
(220) 2019 01 21
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 03
(732) JASTRZĄB POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASTRZAB TV
(540)

(210) 495014

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 29.01.06, 29.01.04, 27.05.01, 03.07.19, 26.01.15
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publikacje
elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, urządzenia mobilne do komunikowania
się, przesyłania danych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji
elektronicznych, telefony, komputery, programy komputerowe,
gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice
na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, programy komputerowe nagrane, software komputerowy i nośniki
danych z muzyką, filmami wideo i audio oraz obrazami graficznymi
ściągniętymi z komputerowych baz danych lub z Internetu, ze stron
internetowych, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów
producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo,
administrowanie działalności handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu
informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim,
prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz
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z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi rozliczenia i rejestracji transakcji wymiany płatnych treści
postaci muzyki, programu, aplikacji dostępnych na telefon, urządzenia mobilne, w Internecie, 38 usługi agencji informacyjnej, prasowej
i domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz zakup
kampanii reklamowych w mediach masowych, usługi w zakresie
przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez
łącza telekomunikacyjne do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, udostępnianie serwisów internetowych WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi telekomunikacyjne,
usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji)
radiowych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu
wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem
radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub
Internetu, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji,
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych,
internetowych programów naukowych, rozrywkowych, sportowych,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, usługi udostępniania forów
internetowych online, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu
do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform handlu
elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie informacji i obrazów, blog, fora internetowe, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne, usługi wydawnicze, edycja i dystrybucja tekstów, gazet,
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza
prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie
konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe,
usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych,
telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów
i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych,
naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier
interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa
oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, udostępnianie informacji z baz
danych osobom trzecim dotyczących edukacji, rozrywki, nauki, udostępnianie publikacji on-line, 42 projektowanie i opracowywanie
portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi,
forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, usługi
informatyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i portali, obsługa forum dyskusyjnego,
usługi artystów grafików, plastyków, usługi projektantów mody,
usługi graficzne, projektowanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, usługi stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój
produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi programistyczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy
inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, usługi informatyczne w zakresie projektowania i opracowywania programów
komputerowych, systemów komputerowych, interaktywnych stron
internetowych, witryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudo-

216

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wa i administrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjnymi, odzyskiwanie danych komputerowych, wynajem czasu dostępu
do sieci komputerowych, wynajem pojemności pamięci w sieciach
komputerowych dostawcom treści oraz producentom towarów, jak
również usługodawcom, wszystkie powyższe usługi także świadczone on-line, web-hosting, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie indeksów stron www, usługi techniczne w zakresie nagrywania, ewidencji, przekazywania, zachowywania, przetwarzania
i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów
i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, elektroniczne przechowywanie informacji, opracowywanie platform komputerowych, instalacja,
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego.

(111) 325181
(220) 2019 01 21
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 03
(732) JASTRZĄB POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASTRZAB ZDROWIE
(540)

(210) 495021

(591) biały, zdrowy
(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.06, 26.01.15, 03.07.19
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne
dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, urządzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania
danych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji elektronicznych,
telefony, komputery, programy komputerowe, gry interaktywne,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, programy komputerowe
nagrane, software komputerowy i nośniki danych z muzyką, filmami
wideo i audio oraz obrazami graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz danych lub z Internetu, ze stron internetowych, 35 usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń
w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo, administrowanie działalności
handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla
klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych,
magnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie usług
aukcyjnych w formie promocji, usługi rozliczenia i rejestracji transakcji
wymiany płatnych treści postaci muzyki, programu, aplikacji dostępnych na telefon, urządzenia mobilne, w Internecie, 38 usługi agencji
informacyjnej, prasowej i domu mediowego, którego zadaniem jest
planowanie oraz zakup kampanii reklamowych w mediach masowych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą
sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line nie ściągalnych, umożliwianie
dostępu poprzez łącza telekomunikacyjne do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych,
udostępnianie serwisów internetowych WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów
(audycji) radiowych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem
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radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub
Internetu, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji,
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych,
internetowych programów naukowych, rozrywkowych, sportowych,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, usługi udostępniania forów
internetowych online, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu
do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform handlu
elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie
informacji i obrazów, blog, fora internetowe, odpłatne udostępnianie
serwisów informacyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne,
usługi wydawnicze, edycja i dystrybucja tekstów, gazet, periodyków
i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny,
fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii,
przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych,
festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie
i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie, montaż
programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez Internet,
produkcja filmów i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi
doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów
rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi
w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane
globalną siecią komputerową lub przez Internet, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim dotyczących edukacji, rozrywki,
nauki, udostępnianie publikacji on-line, 42 projektowanie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów
krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, usługi
informatyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i portali, obsługa forum dyskusyjnego, usługi
artystów grafików, plastyków, usługi projektantów mody, usługi graficzne, projektowanie opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego,
usługi stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój produktów
multimedialnych, multimedialnego software, usługi programistyczne,
prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne,
testowanie materiałów, kontrola jakości, usługi informatyczne w zakresie projektowania i opracowywania programów komputerowych,
systemów komputerowych, interaktywnych stron internetowych,
witryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjnymi, odzyskiwanie
danych komputerowych, wynajem czasu dostępu do sieci komputerowych, wynajem pojemności pamięci w sieciach komputerowych
dostawcom treści oraz producentom towarów, jak również usługodawcom, wszystkie powyższe usługi także świadczone on-line, web-hosting, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie indeksów stron www, usługi techniczne w zakresie nagrywania, ewidencji, przekazywania, zachowywania, przetwarzania i/lub odtwarzania
wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza
w formie cyfrowej, elektroniczne przechowywanie informacji, opracowywanie platform komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, programowanie
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego.

(111) 325182
(220) 2018 07 14
(210) 488239
(151) 2019 10 11
(441) 2018 09 10
(732) WILCZYŃSKI ZDZISŁAW VACANZAPARK, Gdańsk (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VACANZA PARK
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.03
(510), (511) 43 usługi hotelowe, domy turystyczne, rezerwacja zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla turystów, usługi hosteli dla turystów, usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, rezerwowanie
pokojów dla podróżnych, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego
w hotelach, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi
w zakresie restauracji, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi barów i restauracji, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
usługi restauracyjne, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi kateringowe, usługi kateringowe obwoźne.
(111) 325183
(220) 2017 02 21
(210) 467941
(151) 2019 07 30
(441) 2017 05 08
(732) AKADEMIA MALUCHA MYSZKA MIKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Akademia Malucha Myszka Miki
(540)

(591) różowy, niebieski, czarny
(531) 03.06.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi opiekuna dziennego i niani, 45 usługi opieki
nad dziećmi w formie żłobka.
(111) 325184
(220) 2019 03 22
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 10
(732) MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAMES CLASH MASTERS
(540)
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(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki,
broszury, notesy, kalendarze, katalogi, segregatory, zeszyty, podręczniki, ulotki, prospekty, foldery, plany, mapy, 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, udostępnianie on-line książek
i publikacji, 41 produkcja i montaż filmów, reportaży, programów radiowych i telewizyjnych, organizacja wystaw związanych zwłaszcza
z problematyką gier komputerowych, organizacja imprez rozrywkowych, szkoleń, konkursów, konferencji, seminariów, pokazów, imprez
rekreacyjnych, udostępnianie gier i programów on-line, publikowanie książek.

(111) 325185
(220) 2019 03 22
(151) 2019 08 26
(441) 2019 04 29
(732) LUO SAILIN, Guangzhou (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANNI
(540)

(210) 497579

(531) 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, żel do paznokci, lakiery do paznokci, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, wosk do włosów, pomadki do ust, maski kosmetyczne, odżywki do włosów,
środki czyszczące, preparaty do polerowania, papier ścierny, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki dla zwierząt.
(111) 325186
(220) 2018 07 18
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) CZARNOTA WOJCIECH KWC, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zoopy
(540)

(210) 488398

(210) 497607

(591) czarny, ciemnoszary, szary, żółty, biały
(531) 26.05.03, 26.05.10, 26.05.18, 26.05.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 11.01.02
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne.
(111) 325187
(220) 2019 02 20
(210) 496178
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) DZIEWIĄTKOWSKA MARTA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Martpios
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły do pisania i stemplowania,
biurowe artykuły papiernicze, broszury, czasopisma [periodyki], druki, dziurkacze do użytku biurowego, emblematy papierowe, etykiety
nie z materiału tekstylnego, etykiety przylepne z papieru, drukowane emblematy, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, książki, lak do pieczętowania, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszyny biurowe, maszyny do pi-
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sania, materiały do introligatorstwa, materiały drukowane, materiały
klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały
piśmienne, matryce, nalepki, naklejki, odbitki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], opłatki do pieczętowania, pieczęcie opłatkowe,
plakietki papierowe, podkładki papierowe pod pieczęcie tłoczone
i odbijane, podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], pojemniki na artykuły papiernicze, prasy biurowe do zszywania, reprodukcje graficzne, rozetki papierowe, stemple do pieczętowania, sznurek
introligatorski, teczki papierowe [artykuły papiernicze], urządzenia
i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia pieczętujące do użytku biurowego, zszywacze [artykuły biurowe], formularze
[blankiety, druki], pieczątki biurowe, tusze do pieczątek, poduszki
z tuszem, zszywki [artykuły papiernicze], noże do papieru [artykuły
biurowe], teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, gilotyny do papieru, maszyny
gilotynowe do użytku biurowego, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, zestawy drukarskie, pudełka kartonowe lub papierowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub
z tworzyw sztucznych, 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi handlu hurtowego
lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: artykułami papierniczymi, artykułami
biurowymi, artykułami do pisania i stemplowania, biurowymi artykułami papierniczymi, materiałami drukowanymi, czasopismami,
książkami, klejami, maszynami biurowymi, sprzętem biurowym, maszynami do pisania, materiałami do introligatorstwa, materiałami piśmiennymi, urządzeniami i maszynami do introligatorstwa, prasami
biurowymi do zszywania, urządzeniami pieczętującymi do użytku
biurowego, zszywaczami biurowymi, gilotynami do papieru, urządzeniami do laminowania, drukami, teczkami i okładkami na dokumenty, tuszami, pieczątkami, naklejkami, reprodukcjami graficznymi,
etykietami, matrycami, pieczęciami opłatkowymi, plakietkami, podkładkami, pojemnikami, pudełkami, workami, rozetkami papierowymi, torebkami oraz artykułami do pakowania i przechowywania, 40
drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, drukowanie litograficzne,
drukowanie offsetowe, drukowanie wzorów dla osób trzecich, introligatorstwo, usługi drukowania.

(111) 325188
(220) 2019 02 21
(151) 2019 09 18
(441) 2019 06 03
(732) WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMLUX
(540)

(210) 496198

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 1 środki impregnujące do konserwacji i zabezpieczania
powierzchni z kamienia naturalnego, z marmuru, z granitu, z piaskowca, z cegieł, z betonu, środki do konserwacji i zabezpieczania
powierzchni płyt elewacyjnych, ścian, stopni schodów i innych elementów architektury wykonanych z kamienia naturalnego, z marmuru, z granitu, z piaskowca, z cegieł, z betonu, preparaty konserwujące stosowane w budownictwie z wyjątkiem farb i olejów, produkty
i półprodukty do celów przemysłowych, naukowych, rolnych, fotograficznych, ogrodniczych i leśnych, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, surowce mineralne, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu,
mieszanki do usuwania tapet, preparaty do klejenia, do konserwacji
płytek, silikony, spoiwa jako preparaty do impregnacji wodoodpornej, substancje chemiczne do napowietrzania betonu, szkło wodne,
szpachlówka do karoserii, środki chemiczne dla przemysłu, środki korozyjne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, wapno bielące, żywice epoksydowe, polimerowe w stanie surowym, 2 barwniki do drewna, bejce do drewna i skóry, emalie do malowania, farby, lakiery,
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emulsje, pokosty, rozcieńczalniki do farb i lakierów, mleko wapienne,
tusze, tonery do fotokopiarek, żywice naturalne w stanie surowym,
farby dekoracyjne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu następujących towarów:
środki impregnujące do konserwacji i zabezpieczania powierzchni
z kamienia naturalnego, z marmuru, z granitu, z piaskowca, z cegieł,
z betonu, środki do konserwacji i zabezpieczania powierzchni płyt
elewacyjnych, ścian, stopni schodów i innych elementów architektury wykonanych z kamienia naturalnego, z marmuru, z granitu,
z piaskowca, z cegieł, z betonu, preparaty konserwujące stosowane
w budownictwie z wyjątkiem farb i olejów, produkty i półprodukty do celów przemysłowych, naukowych, rolnych, fotograficznych,
ogrodniczych i leśnych, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, surowce mineralne, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania,
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, mieszanki
do usuwania tapet, preparaty do klejenia, do konserwacji płytek,
silikony, spoiwa jako preparaty do impregnacji wodoodpornej, substancje chemiczne do napowietrzania betonu, szkło wodne, szpachlówka do karoserii, środki chemiczne dla przemysłu, środki korozyjne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, wapno biedce, żywice
epoksydowe, polimerowe w stanie surowym, barwniki do drewna,
bejce do drewna i skóry, emalie do malowania, farby, lakiery, emulsje,
pokosty, rozcieńczalniki do farb i lakierów, mleko wapienne, tusze,
tonery do fotokopiarek, żywice naturalne w stanie surowym, farby
dekoracyjne.

(111) 325189
(220) 2019 02 25
(151) 2019 09 17
(441) 2019 04 01
(732) DMSI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAFESTAR
(540)

(210) 496370

(591) błękitny, biały
(531) 01.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe nagrane, programy
komputerowe do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, 42
oprogramowanie jako usługa (SaaS), 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie ochrony.
(111) 325190
(220) 2019 02 25
(151) 2019 09 17
(441) 2019 04 01
(732) KOZON MARIUSZ, Staświny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CELLMET NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
(540)

(210) 496375

(591) czarny, czerwony
(531) 07.03.11, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi w zakresie izolacji termicznej budynków, usługi
instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja budynków, usługi
doradztwa budowlanego, 42 projektowanie budynków, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi architektoniczne
i planowania urbanistycznego, badania w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki, projektowanie i planowanie techniczne do ogrzewania, usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną.
(111) 325191
(151) 2019 09 04

(220) 2019 02 28
(441) 2019 05 06

(210) 496557

Nr 2/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOSLEK LABORATORIUM SKIN care EXPERT SPHERE-3D
(540)

(531) 05.03.14, 25.01.09, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraje nielecznicze, żele jako
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony,
mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom,
kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki
do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 325192
(220) 2019 02 28
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 06
(732) MARTINEZ ADRIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HR EMBASSY
(540)

(210) 496565

(591) ciemnoróżowy, fioletowy, ciemnofioletowy, biały
(531) 09.07.21, 25.01.09, 26.02.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zarządzanie personelem i kadrami, konsultacje w zakresie zasobów ludzkich oraz zarządzanie działami i potrzebami
zasobów ludzkich na miejscu u klienta, usługi wymiany pracowników, usługi w zakresie zatrudnienia czasowego i na stałe oraz usługi
administrowania procesami kadrowymi na miejscu, w tym przegląd
i sprawdzanie życiorysów, zbieranie podań o pracę, rekrutacja personelu, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzanie referencji, przeprowadzanie audytów z zakresu zarządzania personelem
i kadrami, reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa,
telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, zapewnianie platformy interneto-
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wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 doradztwo zawodowe,
usługi przekwalifikowania zawodowego, poradnictwo zawodowe
w zakresie edukacji lub kształcenia, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne, publikowanie online elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, udostępnienia filmów online nie do pobrania,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, warsztatów,
seminariów, organizowanie eventów, edukacja, nauczanie, kształcenie, działalność sportowa i kulturalna, 42 usługi komputerowe,
mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie
hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich
(social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie,
wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci
łącznościowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści
audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, doradztwo techniczne w dziedzinie rozwoju aplikacji mobilnych związanych z użytkowaniem i funkcjonalnością hiperłączy, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego
nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie
i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych
urządzeń komunikacyjnych, mianowicie telefonów komórkowych,
smartfonów, podręcznych komputerów i tabletów, usługi w zakresie
doradztwa technologicznego, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, opracowywanie programów do przetwarzania danych.

(111) 325193
(220) 2019 02 28
(210) 496568
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 06
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPHERICAL CREAM
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraje nielecznicze, żele jako
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony,
mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom,
kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i me-
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dycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki
do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(111) 325194
(220) 2019 03 01
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) Bach Flower Remedies Ltd., Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bach
(540)

(210) 496598

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z dodatkiem roślin, kwiatów i ziół
do spożywania w formie kropli w ilościach minimalnych i wyprodukowane z kwiatów, wszystkie wyżej wymienione towary z wyjątkiem win.
(111) 325195
(220) 2019 04 12
(210) 498697
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, Herby (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOREVIEW
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, materiały metalowe na rusztowania budowlane, przewody
nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, haki metalowe, kotwy
łączące metalowe, wyroby ślusarskie dla budownictwa, okucia metalowe, okucia metalowe stosowane w budownictwie, okucia do drzwi
i okien metalowe, osprzęt metalowy do drzwi i okien, ościeżnice
metalowe, progi metalowe, ramy do okien metalowe, drzwi metalowe, płyty do drzwi metalowe, okucia drzwiowe ozdobne metalowe,
urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe eliminujące trzaskanie,
bramy metalowe, schody metalowe, stopnie schodów metalowe,
obudowy schodów metalowe, barierki balkonowe metalowe, daszki
metalowe, pokrycia metalowe dachów, kosze dachowe metalowe,
kominy metalowe, gzymsy metalowe, przegrody metalowe, stropy
metalowe, ściany osłonowe z metalu, ściany metalowe, konstrukcje
stalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, płyty konstrukcyjne
metalowe, podłużnice metalowe, kratownice metalowe, szkielety
ramowe konstrukcji metalowych, panele konstrukcyjne metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, słupy metalowe, słupy
metalowe konstrukcyjne, słupy i stemple podporowe metalowe,
pomosty prefabrykowane metalowe, rusztowania metalowe, okładziny metalowe, płytki metalowe, metalowe okładziny elewacyjne,
żaluzje metalowe, metalowe elementy konstrukcyjne do instalacji
solarnych, metalowe konstrukcje nośne szklarni, słupy ogłoszeniowe
metalowe, szyldy metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, budowlane konstrukcje aluminiowo-szklane, barierki aluminiowe, parapety aluminiowe do okien, kształtowniki aluminiowe, profile aluminiowe do mebli, okucia metalowe do mebli,
kółka samonastawne do mebli metalowe, 19 materiały budowlane
niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płytki
niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe
dla budownictwa, ramy okienne niemetalowe, drzwi niemetalowe,
futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki działowe
niemetalowe, szkło budowlane, szkło bezodpryskowe, szkło okienne dla budownictwa, budynki przenośne niemetalowe, szklarnie
przenośne niemetalowe, 37 usługi budowlane, usługi montażowe,
montaż rusztowań, montaż konstrukcji budowlanych metalowych,

Nr 2/2020

aluminiowych i aluminiowo-szklanych, montaż ślusarki aluminiowej
otworowej w postaci: okien, okien dachowych, drzwi, montaż ścianek działowych i przegród, zabudowa wnętrz, usługi remontowe
w zakresie stolarki budowlanej, budowa pawilonów i sklepów targowych, usługi dekarskie, wykonywanie pokryć dachowych, usługi
budowlane w zakresie elewacji, montaż okładzin szklanych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie konstrukcji metalowych, izolowanie budynków, wynajem sprzętu budowlanego.

(111) 325196
(220) 2019 04 12
(210) 498700
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, Herby (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YAWAL MOREVIEW
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, materiały metalowe na rusztowania budowlane, przewody
nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, haki metalowe, kotwy
łączące metalowe, wyroby ślusarskie dla budownictwa, okucia metalowe, okucia metalowe stosowane w budownictwie, okucia do drzwi
i okien metalowe, osprzęt metalowy do drzwi i okien, ościeżnice
metalowe, progi metalowe, ramy do okien metalowe, drzwi metalowe, płyty do drzwi metalowe, okucia drzwiowe ozdobne metalowe,
urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe eliminujące trzaskanie,
bramy metalowe, schody metalowe, stopnie schodów metalowe,
obudowy schodów metalowe, barierki balkonowe metalowe, daszki
metalowe, pokrycia metalowe dachów, kosze dachowe metalowe,
kominy metalowe, gzymsy metalowe, przegrody metalowe, stropy
metalowe, ściany osłonowe z metalu, ściany metalowe, konstrukcje
stalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, płyty konstrukcyjne
metalowe, podłużnice metalowe, kratownice metalowe, szkielety
ramowe konstrukcji metalowych, panele konstrukcyjne metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, słupy metalowe, słupy
metalowe konstrukcyjne, słupy i stemple podporowe metalowe,
pomosty prefabrykowane metalowe, rusztowania metalowe, okładziny metalowe, płytki metalowe, metalowe okładziny elewacyjne,
żaluzje metalowe, metalowe elementy konstrukcyjne do instalacji
solarnych, metalowe konstrukcje nośne szklarni, słupy ogłoszeniowe
metalowe, szyldy metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, budowlane konstrukcje aluminiowo-szklane, barierki aluminiowe, parapety aluminiowe do okien, kształtowniki aluminiowe, profile aluminiowe do mebli, okucia metalowe do mebli,
kółka samonastawne do mebli metalowe, 19 materiały budowlane
niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płytki
niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe
dla budownictwa, ramy okienne niemetalowe, drzwi niemetalowe,
futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki działowe
niemetalowe, szkło budowlane, szkło bezodpryskowe, szkło okienne dla budownictwa, budynki przenośne niemetalowe, szklarnie
przenośne niemetalowe, 37 usługi budowlane, usługi montażowe,
montaż rusztowań, montaż konstrukcji budowlanych metalowych,
aluminiowych i aluminiowo-szklanych, montaż ślusarki aluminiowej
otworowej w postaci: okien, okien dachowych, drzwi, montaż ścianek działowych i przegród, zabudowa wnętrz, usługi remontowe
w zakresie stolarki budowlanej, budowa pawilonów i sklepów targowych, usługi dekarskie, wykonywanie pokryć dachowych, usługi
budowlane w zakresie elewacji, montaż okładzin szklanych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie konstrukcji metalowych, izolowanie budynków, wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 325197
(220) 2019 04 12
(210) 498713
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 10
(732) KOSIŃSKI GRZEGORZ MATIBUD SKŁADY FABRYCZNE,
Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sklep Dekarza
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(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków klejących
do pokrywania dachu, klejów do pokryć dachowych nakładanych
na gorąco, rozcieńczalników do powłok gruntowych, uszczelniających
podkładów gruntowych, wypełniaczy do powłok gruntowych w postaci farb, powłok do użytku jak podkłady gruntowe, farb gruntowych,
kominów stalowych, kominów metalowych, nasad kominowych metalowych, wywietrzników jako otworów wentylacyjnych z metalu dla
budownictwa, dachowych otworów wentylacyjnych wykonanych
z metalu, blach do pokrycia dachu z metalu, metalowych paneli dachowych, okładzinowych paneli metalowych do pokrywania dachów,
membran dachowych z metalu, uszczelek metalowych, wsporników
metalowych, metalowych wkrętów dociskowych, metalowych wkrętów do drewna, metalowych wkrętów z oczkiem, kątowników metalowych, kątowników stalowych do dachów, metalowych okien dachowych, metalowych okien dachowych półkolistych, metalowych
okien dachowych w kształcie kopuły, kołnierzy metalowych, termoizolowanych konstrukcji fasadowych o podwójnej izolacji wykonanych
z metalu, markiz metalowych, rolet metalowych, rolet zewnętrznych
metalowych, klinów metalowych, rynien aluminiowych, dachowych
rynien metalowych, metalowych rynien, metalowych uchwytów
rynnowych, rynien metalowych do rozpraszania wody deszczowej,
krat metalowych do celów ochronnych, kotew metalowych, kołków
metalowych, kołków rozporowych metalowych, dybli z metalu, gwoździ, gwoździ metalowych, metalowych gwoździ murarskich, gwoździ
mocujących metalowych, metalowych materiałów dachowych, ostrzy
wkrętaków do wkrętaków elektrycznych, tarcz tnących do użytku jako
części maszyn, tarcz szlifierskich do użytku z maszynami, pistoletów
natryskowych do wyciskania kitu, kątowników budowlanych, wymiennych ostrzy wkrętaków do wkrętaków ręcznych, młotków, młotków
murarskich, młotków blacharskich, nożyc ręcznych do cięcia blachy,
nożyc, ostrzy do noży, pistoletów do uszczelniania, sznurków budowlanych, zszywaczy ręcznych, miar, miar stolarskich, przenośnych
miarek taśmowych, poziomnic, poziomic stolarskich, suwmiarek,
wentylatorów dachowych, ołówków, zszywek, nieprzepuszczalnych
taśm przylepnych do układania dachówek kalenicowych, uszczelek
gumowych, uszczelek niemetalowych, materiałów uszczelniających,
kitów silikonowych, uniwersalnych gumowych szczeliw silikonowych,
szczeliw z kauczuku silikonowego, termoizolacji z pianki silikonowej,
uszczelniaczy płynnych, uszczelniaczy do połączeń, uszczelniaczy
do uszczelniania złączy, taśm samoprzylepnych, taśm z włókna szklanego do celów izolacyjnych, niemetalowych taśm uszczelniających
przed warunkami atmosferycznymi, niemetalowych taśm uszczelniających taśmy, pasków, błon klejących, izolacji piankowych do użytku
w budownictwie, piankowych materiałów izolacyjnych do użytku
w budownictwie, nieprzepuszczalnych taśm klejących do krawędziowania dachów, nieprzepuszczalnych taśm klejących do koszy dachowych, klejących taśm uszczelniających do spoin dachowych, folii
izolacyjnych, taśm foliowych do izolacji, folii z tworzyw sztucznych
do celów izolacyjnych, folii poliuretanowej do użytku przy uszczelnianiu i izolacji budynków, metalowych folii do izolacji budynków,
materiałów do izolacji termicznej z tworzyw sztucznych, materiałów
izolacyjnych do dachów, kominów niemetalowych, kominowych nasad niemetalowych, niemetalowych dachowych otworów wentylacyjnych, niemetalowych przewodów wentylacyjnych okien dachowych,
niemetalowych obróbek blacharskich dachu, blach z tworzyw sztucznych na dachy, niemetalowych paneli dachowych, okładzinowych
paneli niemetalowych do pokrywania dachów, paneli dachowych
przeszklonych, niemetalowych wykończeniowych elementów dachów, membran dachowych z PCV, membran do pokryć dachowych,
bitumicznych fug na powłoki dachowe, mieszanek bitumicznych,
powłok bitumicznych do użytku w budownictwie, substancji bitumicznych do powłok, szczeliw bitumicznych do pokrywania dachów,
kątowników, niemetalowych okien dachowych, okien dachowych wykonanych z tworzyw sztucznych, dachowych naświetli półkolistych
z materiałów niemetalowych, niemetalowych rolet antywłamaniowych, niemetalowych rolet zewnętrznych do okien, papy dachowej,
smołowanej papy dachowej, papy dachowej asfaltowej, dachowych
rynien niemetalowych, niemetalowych rynien deszczowych, rynien
niemetalowych, niemetalowych zbiorników osadnikowych, niemeta-
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lowych elementów konstrukcyjnych schodów, niemetalowych schodów do celów budowlanych, siatki zbrojeniowej wykonanej z włókien
tekstylnych do celów budowlanych, rolet okiennych, niemetalowych
klinów, drabin schodkowych wykonanych z drewna, schodków
z drewna, schodków z tworzyw sztucznych, kotew niemetalowych,
niemetalowych kołków rozporowych, kołków rozporowych z tworzyw
sztucznych, samogwintujących kołków niemetalowych, samowiercących kołków niemetalowych, dybli montażowych niemetalowych,
gwoździ niemetalowych, szczotek do rozsmarowywania smoły, markizów z tworzyw sztucznych, kominków wentylacyjnych do blachodachówki, kominków wentylacyjnych do blach trapezowych, kominków
wentylacyjnych do dachówki, kominków wentylacyjnych do dachów
płaskich, kominków wentylacyjnych do pokryć bitumicznych, kominków wentylacyjnych do paneli dachowych, akcesoriów do montażu
na dachach, stopni kominiarskich, ław kominiarskich, mocowników
ław kominiarskich, łączników ław kominiarskich, akcesoriów do dachów wykorzystywanych jako ochrona przed ptactwem, grzebieni
okapów, kratek okapowych, kołnierzy uszczelniających, wyłazów dachowych, listew wykończeniowych, elementów do mocowania.

(111) 325198
(220) 2019 04 14
(210) 498715
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 10
(732) ŚWIERKOT HALINA POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE
ASECURA, Pilchowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Anemone wycinanki tekturowe die-cut chipboard
(540)

(591) fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05, 05.05.21
(510), (511) 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, ozdobne rzeźby wykonane z masy papierowej,
ozdoby papierowe na przyjęcia, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, kokardy do pakowania ozdobnego, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, dekoracje papierowe,
kartki okolicznościowe, papierowe szablony do wycinanek, 40 wycinanie ozdób ze sklejki, wycinanie ozdób z tektury, wycinanie szablonów, obróbka drewna, frezowanie, zaklejanie tektury, nakładanie
wypukłych wzorów na powierzchnie tekturowe, wycinanie szablonów z tworzywa sztucznego.
(111) 325199
(220) 2019 04 15
(210) 498721
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) deo fresh
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
(111) 325200
(220) 2019 04 15
(210) 498724
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) FIT FOOD CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fitfood
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 05.01.16, 11.01.04, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej
obsługi, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dekorowanie żywności, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pomocą furgonetek,
herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], koktaljbary, kontraktowe usługi w zakresie żywności,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], organizowanie bankietów, pizzerie, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, snack-bary, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, stołówki, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi
barowe, usługi cateringu zewnętrznego, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji
i imprez publicznych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów),
usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, usługi kateringowe
dla szkół, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi
restauracji szybkiej obsługi, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie kantyn.

(111) 325201
(220) 2017 08 11
(151) 2018 07 26
(441) 2018 04 03
(732) MIŁEK MARCIN, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eltro
(540)

(210) 475305

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 elektronarzędzia.
(111) 325202
(220) 2017 12 27
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) NOWACKA KAROLINA RYTM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rytm Studio Tańca
(540)

(210) 480581

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie].
(111) 325203
(220) 2018 02 23
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) IMMUSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMUSEC

(210) 482717
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(540)

(591) granatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.05,
26.04.16, 26.01.05
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery (urządzenia do rejestrowania i nagrywania
danych), urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do komunikacji, 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarcze, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi, doradztwo biznesowe, 41 prowadzenie warsztatów,
szkolenia, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania, 45
monitoring systemów bezpieczeństwa.
(111) 325204
(220) 2018 02 23
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) IMMUSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMUSEC
(540)

(210) 482730

(591) granatowy, czerwony
(531) 29.01.12, 26.01.05, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery (urządzenia do rejestrowania i nagrywania
danych), urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do komunikacji, 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradz-
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two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, outsourcing
(doradztwo biznesowe), pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, doradztwo biznesowe, 41 prowadzenie warsztatów,
szkolenia, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania, 45
monitoring systemów bezpieczeństwa.

(111) 325205
(220) 2018 02 26
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 16
(732) EMPIRIA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUFFINO
(540)

(210) 482760

(591) czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.01
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, płuczki ustępowe, umywalki, zlewozmywaki, postumenty i półpostumenty do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natryskowe, brodziki, natryski,
krany, armatura sanitama, wanny łazienkowe, zbiorniki do płuczek
ustępowych, lampy, instalacje i urządzenia oświetleniowe, 19 płytki
i listwy wykładzinowe niemetalowe, płytki ceramiczne, glazura, gres,
terakota.
(111) 325206
(220) 2018 02 23
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) IMMUSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMUSEC
(540)

(210) 486078

(591) granatowy, biały
(531) 29.01.12, 26.01.05, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne utrwalone na nośnikach informacje i dane,
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki
i kontrolery (urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych), urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do komunikacji, 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością
gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
doradztwo biznesowe, 41 prowadzenie warsztatów, szkolenia, 42
usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu
komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu
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i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania, 45 monitoring systemów bezpieczeństwa.

(111) 325207
(220) 2018 02 23
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) IMMUSEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMUSEC
(540)

(210) 486248

(591) granatowy, czerwony
(531) 29.01.12, 26.01.05, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery (urządzenia do rejestrowania i nagrywania
danych), urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do komunikacji, 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, outsourcing
(doradztwo biznesowe), pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, doradztwo biznesowe, 41 prowadzenie warsztatów,
szkolenia, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania, 45
monitoring systemów bezpieczeństwa.
(111) 325208
(220) 2018 06 20
(210) 487349
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 20
(732) SOWIŃSKI MARIUSZ ZEG, Gryfice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PUCHACZ SPA
(510), (511) 43 rezerwacje hotelowe, informacja hotelowa, usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, rezerwacja zakwaterowania
hotelowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, udostępnianie informacji
online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli
świadczone za pośrednictwem Internetu, informacja na temat hoteli, rezerwacje miejsc w hotelach, organizowanie zakwaterowania
w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, usługi restauracji
hotelowych, organizowanie posiłków w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 44 usługi opieki medycznej świadczone
przez uzdrowiska [spa], usługi spa medycznych, usługi spa, usługi
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa].
(111) 325209
(220) 2018 07 09
(210) 488014
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 24
(732) DUVAL WŁODZIMIERZ P.W. DUVAL, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CYBERIADA
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(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 41 usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 325210
(220) 2018 07 27
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 24
(732) BROŻEK TOMASZ, Pękowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hellopark
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 488804

(111) 325211
(220) 2018 08 29
(210) 489914
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) KRAGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAGUM
(540)

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 25.07.02
(510), (511) 17 guma, guma surowa lub półprzetworzona, materiały
wypełniające, uszczelniające i izolacyjne, 40 obróbka metali, piaskowanie.
(111) 325212
(220) 2018 09 03
(210) 490036
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) LATAJKA DARIUSZ POLLABO STYLE TIME, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLLABO
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.15, 26.11.02, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10, 17.02.01, 17.02.02, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, biżuteria i wyroby jubilerskie, 35
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią, wyrobami jubilerskimi i kamieniami szlachetnymi, 36 wycena diamentów,
kamieni szlachetnych i metali szlachetnych, 37 naprawa i konserwacja
zegarów i zegarków, ponowne oprawianie biżuterii, oprawa kamieni szlachetnych [naprawa], 42 testowanie, analiza i wycena towarów
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, certyfikacja diamentów,
projektowanie biżuterii, klasyfikowanie kamieni szlachetnych.
(111) 325213
(220) 2019 03 18
(210) 497271
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Julimex
(540)

(531) 26.11.02, 27.05.01
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(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, koronka, pasmanteria, dekoracyjne akcesoria do włosów.

(111) 325214
(220) 2019 02 08
(210) 495683
(151) 2019 09 10
(441) 2019 04 23
(732) STATKIEWICZ BOGDAN WIESŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GENC Polska
(510), (511) 2 farby, bejce, barwniki dla przemysłu, 7 maszyny i obrabiarki stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy metalowych, miksery i pistolety do malowania, maszyny do obróbki drewna, 35 sprzedaż: farb, bejc, barwników dla przemysłu, 42 badania
w zakresie analiz chemicznych.
(111) 325215
(220) 2019 02 07
(210) 495720
(151) 2019 09 10
(441) 2019 04 23
(732) Accord Healthcare Limited, North Harrow (GB)
(540) (znak słowny)
(540) CEHIT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy żywnościowe, preparaty i substancje lecznicze,
suplementy zawierające głównie multiwitaminy i antyoksydanty,
multiwitaminy.
(111) 325216
(220) 2019 02 07
(210) 495721
(151) 2019 09 10
(441) 2019 04 23
(732) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HopsVim
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych,
aromaty do żywności w postaci olejków esencyjnych, 30 aromaty
do żywności, aromaty do napojów, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne,
substancje nadające smak w celu dodania do napojów, inne niż olejki
eteryczne, przetworzony chmiel, wyciągi słodowe stosowane jako
aromaty, przyprawy, ekstrakty przypraw, ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, zioła do celów spożywczych, zioła suszone, roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne], jadalne aromaty do artykułów żywnościowych [inne niż substancje eteryczne
i olejki eteryczne], dodatki smakowe i przyprawy, wzmacniacze smaku do żywności [inne niż olejki eteryczne], 32 chmiel do wytwarzania piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, ekstrakty chmielowe
do sporządzania napojów.
(111) 325217
(220) 2019 02 14
(151) 2019 09 10
(441) 2019 04 23
(732) Lactopur Inc., Montreal (CA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Crema
(540)

(210) 495951

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 mleko z bakteriami Lactobacillus acidophilus, mleko
migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, napoje na bazie mleka migdałowego, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko kokosowe w proszku, napoje na bazie mleka
kokosowego, mleko skondensowane, mleko krowie, zsiadłe mleko,
mleko w proszku do żywności, mleko w proszku, mleko kozie, mleko, mleko i produkty mleczne, napoje mleczne zawierające owoce,
napoje na bazie mleka, twaróg mleczny, koktajle mleczne zawierające owoce, mleko migdałowe do napojów, mleko w proszku, mleko w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku do celów
odżywczych, mleczne produkty, białka mleczne, koktajle mlecz-
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ne, sucha masa mleczna, mleko owsiane, mleko organiczne, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów
kulinarnych, napoje na bazie mleka orzechowego, mleko sproszkowane, mleko sproszkowane do celów spożywczych, mleko albuminowe, koktajle proteinowe, mleko wzbogacone białkiem, mleko
ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko owcze, mleko
z soi, napoje na bazie soi do stosowania jako substytut mleka, mleko sojowe, mleko z ziaren soi.

(111) 325218
(220) 2019 03 11
(210) 497032
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) URUCHOMIENIA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URUCHOMIENIA.EU FIRE CONTROL SECURITY
(540)

(591) biały
(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 37 instalacja alarmów, instalacja, konserwacja i naprawa
alarmów antywłamaniowych, instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja
osprzętu do zamków, instalacja, wymiana i naprawa zamków, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów
przeciwpożarowych, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
instalowanie systemów kontroli dostępu, instalowanie systemów
ostrzegania przed powodzią, instalowanie systemów wykrywania
pożarów, konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych,
konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż
zamków, montaż zamków bezprzewodowych, naprawa alarmów,
naprawa alarmów przeciwpożarowych, naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, montaż sejfów, konserwacja lub naprawy sejfów, konserwacja
i naprawy sejfów, naprawa i konserwacja skarbców, naprawa zamków, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji
alarmów przeciwpożarowych, udzielanie informacji związanych
z konserwacją i naprawą sejfów, usługi w zakresie instalowania alarmów, usługi w zakresie konserwacji skarbców, instalacja systemów
gaszenia pożaru, konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru,
konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, konserwacja
i naprawa systemów kontroli dostępu, instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, 42 planowanie [projektowanie] biurowców
wielopiętrowych, planowanie [projektowanie] biur, projektowanie
hoteli, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, projektowanie sieci komputerowych
na rzecz osób trzecich, monitorowanie systemów komputerowych
do celów bezpieczeństwa, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitoring systemów sieciowych,
usługi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych,
usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, 45 gaszenie pożarów, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpieczeństwa, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób,
usługi w zakresie monitorowania alarmów, usługi zabezpieczania
budynków.
(111) 325219
(220) 2019 04 24
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 10
(732) YE ZHONGBIAO, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JING PAI
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(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.04.04
(510), (511) 25 odzież, obuwie, galanteria, skarpety, zestawy ubrań
dla dzieci, szaliki, rękawiczki.
(111) 325220
(220) 2019 04 25
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) WITEK RADOSŁAW WIRA, Brzozów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZARNA LEMONIADA
(510), (511) 32 inne napoje bezalkoholowe.

(210) 499147

(111) 325221
(220) 2016 06 22
(210) 458184
(151) 2019 10 10
(441) 2016 08 29
(732) KOZINA MIROSŁAW INTER-LEATHER, Dobra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUCCINI
(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(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 zegarków, pudełka do zegarków,
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.
(111) 325222
(220) 2019 04 25
(210) 499148
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) MITKA MARIA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWE MAR, Trzebownisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAR
(540)

(210) 499112
(591) biały, czerwony, ciemnoczerwony, jasnożółty
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 25.01.19
(510), (511) 29 zakwas na żurek.
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(111) 325223
(220) 2019 04 25
(210) 499151
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) BORCHERT-PIWIŃSKA ALICJA FAST-STEP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO PODRÓŻY FAST-STEP TRAVEL
(540)

(591) czarny, biały, różowy, ciemnoniebieski, niebieski,
jasnoróżowy
(531) 18.01.08, 18.01.23, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek.
(111) 325224
(220) 2019 04 25
(210) 499154
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA FALA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fala
(540)

(591) biały, czarny, granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie marketingu, reklamy, promocji oraz
informacji handlowej, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych, zgromadzenie towarów ułatwiające oferowanie i wybór
przez klienta w celu dokonania zakupu w sklepach i/ lub hurtowniach obejmujących artykuły: branży spożywczej, w tym alkohole,
papierosy, owoce, warzywa, branży motoryzacyjnej takie jak części
do samochodów, oleje i smary, branży chemicznej, w tym farby, lakiery, rozpuszczalniki, wyroby malarskie, proszki do prania, pasty,
branży instalacyjno-sanitarnej, w tym armatura domowa, wyposażenie łazienek, materiały hydrauliczne, kotły co., wyroby kanalizacyjne,
branży elektrotechnicznej takie jak oświetleniowe, kable, osprzęt
elektrotechniczny, elektronarzędzia, branży metalowej takie jak
okucia, śruby i gwoździe, materiały ścierne, branży budowlanej takie
jak cement i wapno, płytki podłogowe i ścienne, materiały izolacyjne i pokryciowe, materiały ścienne, branży drzewnej takie jak płyty
drewnopochodne, sklejki, galanteria drzewna.
(111) 325225
(220) 2019 04 25
(210) 499163
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) BIT Huachuang Electric Vehicle Technology Co., Ltd., Beijing (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HCPOWER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 lokomotywy, autokary dalekobieżne, rowery, przenośniki naziemne [transportery], wózki towarowe i bagażowe, autobusy, opony pneumatyczne, pojazdy lotnicze, kadłuby statków, hamulce do pojazdów.

(111) 325226
(220) 2019 04 26
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) 7LEVELS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JET KAVE
(540)
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(210) 499182

(531) 02.01.02, 02.01.16, 18.05.05, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier wideo, oprogramowanie gier
interaktywnych, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, oprogramowanie
do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, oprogramowanie do gier komputerowych do użycia w grach interaktywnych online, publikacje elektroniczne do pobrania, związane z grami, 28 gry
elektroniczne, gry elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, gry akcji zręcznościowe,
podręczne konsole do gry, urządzenia do gier elektronicznych, 41
usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi w zakresie gier zręcznościowych, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, gry internetowe
[nie do pobrania], usługi gier online przez urządzenia mobilne, dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
(111) 325227
(220) 2019 04 26
(210) 499183
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 10
(732) PACIFIC BLUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PACIFIC BLUE Perfekt KOŁO
(540)

(591) ciemnoszary, żółty
(531) 25.03.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe i wyroby z nich: armatura do przewodów, blacha i materiały blacharskie, ćwieki, drut,
drabiny, dzwonki, gwoździe, haki i klamry, imadła, kątowniki i profile, klucze, kłódki, kołki, kowadła, konstrukcje metalowe, kątowniki,
nakrętki i nity, obręcze, okucia i opaski zaciskowe, osprzęt do drzwi
i okien, pierścienie dystansowe, oporowe z gwintem lub bez, płyty
kotwiące, podkładki, pręty, skrzynie, pojemniki, rękojeści do narzędzi, rury, rurki, rygle, sworznie, śruby i wkręty, tuleje, uszczelki i zaciski
metalowe, zamki, zasuwy, złącza, 7 maszyny sterowane mechanicznie, elektrycznie i maszyny sterowane pneumatycznie oraz części
do nich służące do obróbki metalu, tworzywa sztucznego, drewna, betonu, kamienia, do malowania, spawania, czyszczenia, cięcia,
mycia, mieszania, maszyny rolnicze i części do nich brzeszczoty pił
maszynowych do metalu, drewna, frezy tarczowe, elektronarzędzia:
kosiarki, piły, piły wyrzynarki, pilarki, szlifierki, wiertarki, wkrętaki,
noże do tokarek, noże do strugarek, noże listwowe, pistolety pneumatyczne do lakierowania, malowania, piaskowania, przedmuchiwania, podlewania, 8 narzędzia, przyrządy ręcznie sterowane i części
do nich, przyrządy do cięcia, szlifowania, polerowania, brzeszczoty,
dłuta, dziurkacze, frezy, gwinty, gwintownice, imadła, kielnie, kilofy,
kleszcze do osadzania kołków, klucze, krążki czepne, łomy, młotki,
nożyce, nitownice, napinacze, obcęgi, obcinacze, ostrzarki, pilniki,
piły, pistolety do wyciskania masy, przecinaki, punktaki, przyrządy
ręczne do szlifowania i polerowania, rozwiertarki, sekatory, siekiery, skrobaki, strugi, szczypce, śrubokręty, świdry, tarcze szlifierskie,
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topory, ubijaki, wiertarki, wiertła, wkrętaki, wyrzynarki narzędzia
ręczne ogrodnicze, grabie, grabki, kosiarki ogrodowe ręczne, łopaty,
łopatki, motyki, nożyce do cięcia gałęzi, trawy i żywopłotów, osprzęt
do podlewania, sadzarki, sekatory, szpadle, widły, widełki.

(111) 325228
(220) 2019 04 19
(151) 2019 09 17
(441) 2019 06 03
(732) MORKA PATRYCJA BY NODO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piekarnia Gruzińska PENOVANI
(540)

(210) 499024

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 02.01.11, 02.01.15, 02.01.30, 07.03.04, 07.03.05, 07.03.12,
08.01.01, 08.01.99, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 30 bułeczki słodkie, bułki, chleb, ciasto na wypieki, kanapki, mięso zapiekane w cieście, pielmieni, pierożki na bazie mąki,
placki, przekąski na bazie zbóż, pizza, wyroby cukiernicze, 40 wypiek
chleba na zamówienie, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 325229
(220) 2019 04 19
(210) 499026
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 10
(732) Jaguar Land Rover Limited, Coventry (GB)
(540) (znak słowny)
(540) LAND
(510), (511) 12 ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów,
aparaty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, autokary, autonomiczne pojazdy podwodne do badania dna morskiego, bagażniki
do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, balony na gorące
powietrze, barki [łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, błotniki do rowerów, bolce do masek samochodowych, bosaki, bufory do taboru kolejowego, ciągniki, ciągniki
drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów,
ciężarówki, ciężarówki z wbudowanym dźwigiem, czopy osi pojazdów, deskorolki elektryczne, dętki do opon pneumatycznych, dętki
do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do spacerówek, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane
pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych głębokich, dopasowane
pokrowce na nóżki do wózków spacerowych, drążki skrętne do pojazdów, drezyny, drony cywilne, drony dostawcze, drony wojskowe,
drony wyposażone w kamerę, drzewce do statków, drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł], dzwonki do rowerów, dżojstiki do pojazdów,
fotele wyrzucane do statków powietrznych, foteliki bezpieczeństwa
dla dzieci [do pojazdów], furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, harmonie do autobusów przegubowych, helikoptery, helikoptery z kamerą, hulajnogi (pojazdy), iluminatory [bulaje],
jachty, kadłuby statków, kanu, kesony [pojazdy], kierownice do motocykli, kierownice do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy
do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, knagi,
zaciski żeglarskie, kolce do opon, kolejki linowo-terenowe, koła do pojazdów lądowych, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, kołpaki,
kominy do lokomotyw, kominy do statków, kontenery przechylne,
korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korby
rowerowe, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, korpusy opon,
kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków
[pojazdy], lokomotywy, lusterka boczne do pojazdów, lusterka
wsteczne, łańcuchy do motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łaty do opon, łodzie, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów,
maszty do łodzi, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych,
mechanizmy wywrotkowe [części wagonów kolejowych], miejsca leżące [do spania] w pojazdach, monocykle elektryczne, moskitiery
do wózków spacerowych, wbudowane, motocykle, motorowery,
nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek
piast w kołach pojazdów, napinacze do szprych do kół, nóżki do ro-
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werów, nóżki motocyklowe, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół kolejowych, obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów,
odbijacze do statków, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony
bezdętkowe do rowerów, opony do pojazdów, opony do pojazdów
mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, opony rowerowe, osie pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, ożebrowania statków [wręgi, ramy wręgowe], pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pedały do rowerów, piankowe
wkładki do opon, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, płytki
cierne hamulca do samochodów, pochylnie dla statków, podnośniki
ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach],
poduszkowce, podwozia do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skutery] śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do poruszania się po wodzie,
pojazdy elektryczne, pojazdy lotnicze, pojazdy opancerzone, pojazdy szynowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia
pojazdów, pokrowce na siodełka motocyklowe, pokrycia siodełek
rowerów, pokrycia wózków dziecięcych, polewaczki [pojazdy],
pompki do rowerów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów],
pontony, popielniczki do pojazdów, promy, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych,
przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przyczepki rowerowe, przyczepy
[pojazdy], przyczepy do przewożenia rowerów, przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli,
ramy do rowerów, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory,
sprężyny amortyzujące samochodowe, rowery, rowery elektryczne,
rowery trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze] boczne przystosowane
do rowerów, sakwy przystosowane do motocykli, sakwy rowerowe,
samochody, samochody autonomiczne, samochody holownicze [pomocy drogowej], samochody kempingowe, samochody sportowe,
samochody wyścigowe, samoloty amfibie, sanie ratownicze, sanki
do jazdy na stojąco, siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do motocykli, silniki do pojazdów lądowych, silniki
do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka do motocykli, siodełka rowerowe, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe
do elementów pojazdów lądowych, inne niż do silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, skutery inwalidzkie, skutery
wyposażone w silnik, spadochrony, spojlery do pojazdów, sprzęgi
wagonów kolejowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, statki kosmiczne, sterowce, stery, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby
do pojazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacz, śmieciarki, śruby
napędowe do łodzi, tabor kolejki linowej naziemnej, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, torby przystosowane
do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych,
tramwaje, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia i instalacje do transportu linowego, urządzenia przeciwoślepieniowe
do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, urządzenia sterowe
do statków, urządzenia uwalniające do statków, wagoniki do instalacji transportu linowego, wagony kolejowe, wagony restauracyjne,
wagony sypialne, wagony-chłodnie [pojazdy kolejowe], wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wiatrakowce, wiosła, wiosła do canoe, wiosła rufowe, wodnosamoloty [hydroplany], wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów
lądowych, wozy, wozy kopalniane, wozy odlewnicze, wózki dla wędkarzy, wózki do transportu niepełnosprawnych, wózki dziecięce,
wózki golfowe [pojazdy], wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki przechylne, wózki spacerowe
dla zwierząt domowych, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, wózki używane do sprzątania, wózki z bębnem do zwijania
przewodów giętkich, wózki zwrotne wagonów kolejowych, wyciągi
krzesełkowe, wyciągi narciarskie, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, 28
akcesoria nadmuchiwane do basenów, amunicja do broni paintballo-
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wej [artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier
hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo,
automaty do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń do szermierki,
broń harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły
sportowe], broń zabawkowa, bumerangi, butelki do karmienia lalek,
buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów
syntetycznych, chusty do jogi, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski], deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, dżojstiki
do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery
[ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane
do ekranów gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry nadmuchiwane do basenów, gry planszowe, gry polegające na budowaniu,
gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły do pompek
do pompowania piłek do gier, kalafonia używana przez sportowców,
kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry,
karty na wymianę [gry karciane], karuzele do wesołych miasteczek,
kije do gier, kije do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, kijki do nartorolek, kijki narciarskie, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła
do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], konsole do gier video, kontrolery do konsoli gier, końcówki
do kijów bilardowych, kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania],
kości do gry, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle,
kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie,
łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty
do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia do kręgli,
matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej],
maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, modele będące
zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], namioty zabawkowe, nartorolki, narty, narty skiboardowe,
ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska gra automatowa], pałeczki
mażoretkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy
do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe],
pasy na talię, do ćwiczeń, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier,
piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, plastelina
do zabawy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy
do nurkowania z akwalungiem, płetwy do pływania, pneumatyczne
pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart, pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, proce [artykuły sportowe],
przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, przybory do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy
stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier],
rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, rękawice
płetwy do pływania, roboty zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut
podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki
na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na narty], smycze
do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo,
sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa
stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, szpule
do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne gadżety
do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg sztuczny na choinki,
śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije
golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby
na sprzęt do krykieta, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy
[uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby strzelające
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na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek,
uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych,
urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia pływackie do pływania,
urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki,
wiązania do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki,
wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gimnastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane,
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli
samolotów w pomniejszonej skali.

(111) 325230
(220) 2019 04 19
(210) 499027
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 10
(732) CENTRUM MEDYCZNE MAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAVIT Centrum Medyczne
(540)

(591) ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.05
(510), (511) 44 diagnostyka i leczenie chorób oczu u dorosłych oraz
dzieci, zabiegi korygujące wady wzroku za pomocą lasera excimerowego i femtosekundowego, diagnostyka i leczenie chorób z zakresu
laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej i okulistyki u dorosłych
oraz dzieci, badania audiologiczne, diagnostyka obrazowa, diagnostyka i leczenie chorób oczu u dorosłych oraz dzieci, hospitalizacja
w trybie całodobowym, planowym i jednodniowym: otorynolaryngologia dzieci i dorosłych (w tym zakresy skojarzone-leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów), okulistyka dzieci i dorosłych
(w tym zakresy skojarzone-usunięcie zaćmy niepowikłanej i powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki), chirurgia szczękowo-twarzowa dzieci i dorosłych, izba przyjęć.
(111) 325231
(220) 2019 03 29
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) ROSŁON KATARZYNA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) śląski ZYDEL
(540)

(210) 499412

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 14.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, niemetalowe beczułki, niemetalowe części mebli, niemetalowe części półek,
niemetalowe dozowniki do serwetek, mocowane na stałe, niemetalowe drążki do zasłon, niemetalowe drzwi przesuwne do mebli, niemetalowe elementy łączące do mebli, akcesoria do przechowywania
ubrań, akrylowe lady do prezentowania towaru, altany [meble], balony reklamowe, balony reklamowe nadmuchiwane powietrzem, bambus, zasłony bambusowe, bankowe lady, barki [meble], barki przenośne [meble], barki ruchome, barki ruchome [meble], belki
do wyposażenia wystawowego, biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka do celów biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [me-
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ble], biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], blaty kuchenne, blaty kuchenne [meble], blaty na szafki, blaty na szafki
przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, blaty robocze, blaty
robocze w postaci mebli, blaty stołowe, blaty wierzchnie do szafek,
boazeria meblarska, budki dla zwierząt domowych, budy dla psów,
budy dla psów [psie budy], budy dla zwierząt domowych, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, bufety ruchome [meble], cokoły [meble], cokoły [piedestały], cyfry wykonane z tworzyw sztucznych na meble, cyfry wykonane z tworzyw sztucznych na budynki,
niemetalowe części półek, dekoracje do ciast wykonane z tworzyw
sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], dekoracje z tworzyw sztucznych do ciast, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz osprzętem do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli
robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna
do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz z osprzętem drzwiowym, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania
na szafkach wystawowych, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na drzwiach, dekoracyjne panele drewniane [meble], dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, dekoracyjne
skrzynki drewniane, dmuchane balony reklamowe, dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, domki dla ptaków, domki do zabawy
dla zwierząt domowych, donice drewniane w postaci skrzyń, dopasowane nakrycia na meble, dopasowane pokrowce materiałowe
do mebli, dopasowane pokrowce na meble, dozowniki na chusteczki
higieniczne, nie z metalu [mocowane na stałe], dozowniki do ręczników mocowane na stałe, dozowniki papieru toaletowego, mocowane na stałe, niemetalowe, dozowniki ręczników papierowych [stacjonarne, nie z metalu], dozowniki stałe do ręczników niemetalowe,
drabiny drewniane, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, drabiny, niemetalowe, do bibliotek, drabiny schodkowe wykonane z tworzyw sztucznych, drabiny schodkowe wykonane z drewna, drabiny
z drewna lub tworzyw sztucznych, drabiny z tworzyw sztucznych,
drabiny z włókna szklanego, drewniane balie [inne niż wanny do kąpieli], drewniane beczki, drewniane komody pokryte papierem
ozdobnym, drewniane parawany z dekoracyjną kratownicą, drewniane półki i stojaki [meble], drewniane pudła i pudełka do przechowywania, drewniane ramki na zdjęcia, drewniane ramy do obrazów,
drewniane skrzynie, drewniane szyldy, drewniane żaluzje, drewniane
znaczniki do roślin, osłony na drzewa niemetalowe, drzwi do mebli,
drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, drzwi
do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli ze szkła,
drzwi do szaf, drzwi do szafek, drzwi przechylne metalowe [części
mebli], drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], drzwi przesuwne do mebli, drzwi przesuwne do szaf, drzwi przezroczyste ze szkła
do mebli, drzwiczki dla kotów wykonane z materiałów niemetalowych, drzwiczki do mebli, duże wyściełane fotele, dzieła sztuki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z łupiny orzecha, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, dzwonki
wiatrowe [dekoracja], dzwonki wietrzne, ekrany działowe w formie
mebli, ekrany [meble], ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, ekrany zaciemniające okna (osłony wewnętrzne), elementy
dzielące przestrzeń [meble], elementy łączące do mebli niemetalowe, elementy meblowe, elementy metalowe mebli segmentowych
[meble], elementy wystawowe do witryn, elementy wystroju wnętrz
wykonane z tkanin [poduszki], elementy z tworzyw sztucznych
do pojemników do pakowania, elementy zawieszające do zasłon,
etażerki, etykiety z tworzyw sztucznych, figurki drewniane, figurki
wykonane z cementu gipsowego, figurki miniaturowe [z tworzyw
sztucznych], figurki wykonane z gipsu, figurki wykonane z pochodnych gipsu, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, figurki wykonane z żywicy drzewnej, figurki z drewna, figurki z kości, figurki z kości
słoniowej, figurki z ratanu, figurki z wosku, figurki z żywicy odlewane
na zimno, figury drewniane, figury odlewane z tworzyw sztucznych,
figury z tworzyw sztucznych, figury z wosku, filcowe podkładki pod
nogi mebli, formy gipsowe do odlewania materiałów ceramicznych,
fotele, fotele biurowe, fotele bujane, fotele dopasowane do kształtu
ciała [contour chair], fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fotele-leżanki do zabiegów kosmetycznych,
fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym oparciem,
fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele sako, fotele wypoczynkowe,
fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], fronty
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do szaf i szafek, fronty do szafek, fronty szuflad, gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], gabloty [inne niż chłodnicze lady
przeszklone], gabloty [meble], gabloty szklane, gabloty wystawiennicze, gałki do drzwi, niemetalowe, gałki do frontów meblowych,
niemetalowe, gałki drewniane, gałki drzwiowe z tworzyw sztucznych, gałki, pokrętła [zamknięcia], nie z metalu, gałki porcelanowe,
gałki szklane, garderoby, giętkie pojemniki z tworzyw sztucznych
do przechowywania płynów, gliniane uchwyty do szuflad, haki
do wieszaków stojących na ubrania, haki do wieszania płaszczy, haki
do zasłon, huśtawki montowane na ganku, tabliczki identyfukacyjne
niemetalowe, imitacje produktów żywnościowych z tworzyw sztucznych, jaśki nadmuchiwane [poduszki], poroża jeleni, kafelki lustrzane
mocowane do ściany, kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane,
kapsuły [pojemniki niemetalowe], karnisze, kartoteki [meble], karty
dostępu [klucze] z tworzyw sztucznych, niekodowane, karty-klucze
z tworzyw sztucznych, niekodowane, kasetki, nie z metalu, kasetki
wykonane z drewna, kasety do ekspozycji biżuterii, kasy [meble sklepowe], klapki do skrzynek na listy w drzwiach [nie z metalu lub kamienia], klapki w ścianach lub drzwiach do wchodzenia dla psów
i kotów, me z metalu lub kamienia, klatki dla zwierząt, klatki i skrzynki
dla zwierząt domowych, kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kółka do kluczy, niemetalowe, kółka do zasłon, kółka do zasłon, niemetalowe, kołyski bujane, kraty do domowych kominków,
osłony do kominków, komódki z szufladami, komody, komody [meble], komody ścienne, komplety mebli do salonu, konsole, konsole
[meble], konsole [meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], konstrukcje drewniane łóżka, konstrukcje półek,
nie z metalu [meble], kontuary [meble], kontuary [stoły], kosze
do przechowywania [meble], kosze do przechowywania, nie z metalu, kosze drewniane, kosze na beczki, kosze niemetalowe, kosze
ozdobne wykonane z drewna, kosze ozdobne wykonane z wikliny,
kosze z pokrywką, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, kosze
z tworzyw sztucznych [duże] do celów przemysłowych, kosze z tworzyw sztucznych [inne niż kosze na śmieci], kosze z wikliny na kwiaty,
koszyki dla kotów, koszyki dla psów, koszyki piknikowe [nie wyposażone], koszyki wiklinowe, kozły do podpierania stołów, kozły niemetalowe do podparcia stołów, kozły [stojaki meblowe], kozły [stoły
do piłowania], kraty kominkowe domowe, kredensy, kredensy [meble], kredensy na serwis do podawania herbaty [chadansu], kredensy,
toaletki, komody, krzesła, krzesła bankietowe, krzesła biurowe, krzesła dla biur kreślarskich, krzesła dla wędkarzy, krzesła [fotele] biurowe, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, krzesła konferencyjne,
krzesła kreślarskie, krzesła na jednej nodze, krzesła na kółkach, krzesła na ramie ślizgowej, krzesła nadmuchiwane, krzesła obrotowe,
krzesła przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, krzesła robocze, krzesła sako, krzesła składane, krzesła
stołowe, kształtowane termicznie pojemniki z tworzyw sztucznych
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], kufry [szafki], kule
ogrodowe, kuranty wiatrowe [dekoracja], kwietniki [meble], lady
do celów prezentacji, lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], lady wystawowe przeszklone [nieelektryczne], łapacze snów
[dekoracje], ławki, ławy [meble], ławy ogrodowe połączone na stałe
z ławkami, łazienkowe umywalki obudowane szafką, leżaki, leżaki
do opalania, listwy do ram obrazów i zdjęć, listwy profilowe do luster,
listwy profilowe do mebli [gzymsy], listwy wykonane z drewna
do ram do obrazów i zdjęć, listwy wykonane z substytutów drewna
do ram do obrazów i zdjęć, listwy wykonane z tworzyw sztucznych
do ram do obrazów i zdjęć, listwy z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli, litery [inne niż czcionki drukarskie i modelowe]
wykonane głownie z tworzyw sztucznych, łóżka, łóżka drewniane,
łóżka, pościel, materace, poduszki, łóżka przenośne, łóżka sako, łóżka
składane, łóżka ze schowkiem [szufladami], lusterka do golenia, lusterka do makijażu do torebek, lusterka do makijażu do użytku w podróży, lusterka do makijażu do użycia w domu, lusterka do puderniczek, lusterka do szafek, lusterka kieszonkowe, lusterka ręczne
[lusterka toaletowe], lustra i lusterka stojące, lustra łazienkowe, lustra
[meble], lustra [nieprzenośne], lustra o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie obrotowe [psyche], lustra ścienne, lustra jako srebrzone szkło, lustra z elektrycznym oświetleniem, lustra z nadrukiem,
magnetyczne znaki drukowane z winylu, małe dwuosobowe kanapy,
meble, meble antyczne, meble bambusowe, meble biurowe, meble
biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble
dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, meble dla zwierząt domowych, meble do akwariów pokojowych, meble do celów katalogowania, meble do celów
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wystawowych, meble do eksponowania towarów, meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, meble do kantyn, meble
do oranżerii, meble do pokojów dziecinnych, meble do przebieralni,
meble do przechowywania, meble do przewijania niemowląt, meble
do przyczep kempingowych, meble do sal koncertowych, meble
do salonu, meble do samochodów kempingowych, meble do sauny,
meble do siedzenia, meble do terrariów wewnętrznych, meble
do użytku przemysłowego, meble do użytku w audytoriach, meble
do użytku w publicznych toaletach, meble do wiwariów, meble
do wnętrz, meble do wyposażenia sklepów, meble domowe, meble
domowe, biurowe i ogrodowe, meble domowe wykonane z drewna,
meble drewniane, meble gięte, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble kempingowe, meble komputerowe, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar,
meble kuchenne z regulacją wysokości, meble laboratoryjne, meble
laboratoryjne [inne niż specjalnie przystosowane], meble łączone,
meble łazienkowe, meble metalowe, meble metalowe i meble kempingowe, meble modułowe [kombinowane], meble na miarę do zabudowy, meble nadmuchiwane, meble niemetalowe [inne niż specjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego],
meble ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe
[patio], meble ogrodowe wykonane z drewna, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe
z tworzyw sztucznych, meble przystosowane do układania jedno
na drugim, meble przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, meble przystosowane do użytku na zewnątrz, meble rattanowe, meble sklepowe, meble sklepowe do wystawiania kartek, meble skórzane, meble [skrzynie] na ryż, meble
stołówkowe, meble sypialne, meble sypialniane na miarę (do zabudowy), meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble szkolne,
meble tapicerowane, meble trzcinowe, meble uliczne niemetalowe,
meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble wykonane
głównie ze szkła, meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble wykonane ze stali, meble wykonane ze stalowych rurek, meble wypoczynkowe, meble wystawiennicze do punktów sprzedaży, meble z listewek, meble z opcją
zmieniania w łóżka, meble z przegrodami na butelki [barki], meble
z tworzyw sztucznych, meble z tworzyw sztucznych do łazienek, meble zawierające łóżka, meble ze szkła, meblościanki, półki meblowe,
metalowe drzwi do mebli, metalowe ramki do zdjęć, metalowe ramy
do obrazów, metalowe ramy wystawowe (gablotki ścienne) [meble],
metalowe szafki ognioodporne [meble], metalowe wewnętrzne żaluzje okienne, metalowe wieszaki na kapelusze, metalowe żaluzje
weneckie [wewnętrzne], miniaturowe meble wykonane z drewna,
miniaturowe meble wykonane z włókna drzewnego, mobilne palety
wykonane z materiałów niemetalowych, mobilne wyświetlacze, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, modele figurek
[ozdoby] wyrabiane z gipsu, modele figurek [ozdoby] z drewna, modele figurek [ozdoby] z syntetycznej żywicy, modele figurek [ozdoby]
z tworzyw sztucznych, modele figurek [ozdoby] z wosku, modele
ozdobne z tworzyw sztucznych, modele [ozdoby] wykonane z gipsu,
modele [ozdoby] wykonane z tworzyw sztucznych, modele [ozdoby]
wykonane z żywicy syntetycznej, modele [ozdoby] z wosku, modele
w zmniejszonej skali [ozdoby] z gipsu, modele w zmniejszonej skali
[ozdoby] z tworzyw sztucznych, modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z drewna, modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z wosku, modele
wykonane z drewna [ozdoby], modele zwierząt [ozdoby] z wosku,
modele zwierząt [ozdoby] z tworzyw sztucznych, modele zwierząt
[ozdoby] z gipsu, modele zwierząt [ozdoby] z drewna, modułowe
meble łazienkowe, modułowe układy półek [meble], moduły biurkowe, moduły do przechowywania [meble], nadmuchiwane meble,
nadmuchiwane podgłówki, nadmuchiwane poduszki [inne niż
do użytku medycznego] do umieszczenia wokół szyi, nadmuchiwane poduszki [inne niż do celów medycznych] do umieszczenia wokół
szyi, nadmuchiwane poduszki, inne niż do celów medycznych, nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, nadmuchiwane znaki z tworzyw sztucznych, nakładki na materace, nakładki siedzeniowe jako części mebli, nakładki wierzchnie na materace, nakrycia
na siedzenia [uformowane] na meble, narożniki [meble], niemetalowe kapsuły czasu, niemetalowe karnisze, niemetalowe opaski okienne [obramowania dekoracyjne], niemetalowe plakietki dekoracyjne
do pojazdów, niemetalowe podpórki do półek, niemetalowe pojemniki do przechowywania [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], niemetalowe pojemniki do przechowywania, niemetalowe
pojemniki na chusteczki [mocowane na stałe], niemetalowe półki
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ścienne [meble], niemetalowe przenośne stoiska wystawowe [inne
niż konstrukcje], niemetalowe przezroczyste tacki na żywność do zastosowania komercyjnego, niemetalowe przezroczyste tace na żywność do użytku handlowego, niemetalowe pudła do przechowywania, niemetalowe skrzynki na listy, niemetalowe stoiska wystawowe,
niemetalowe tarczki dziurki od klucza, niemetalowe wieszaki
do odzieży, niemetalowe wieszaki do półek, niemetalowe wsporniki
do półek stanowiące części mebli, niemetalowe wyposażenie sklepów, niemetalowe wyposażenie wystawowe sklepów, niemetalowe
zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], nogi
do mebli, nogi do stoisk wystawowych (niemetalowe), nogi do tablic
wystawowych (niemetalowe), nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki meblowe niemetalowe, numery domów niemetalowe, numery domów
nieświecące, niemetalowe, numery wykonane z tworzyw sztucznych
na budynki, obejmy do zasłon do ich związywania z tyłu, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy, listwy na ramy do obrazów,
ramy do obrazów, obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektrycznej, okiennice wewnętrzne, rolety wewnętrzne
okienne, okolicznościowe stojaki na kwiaty, opakowania drewniane
do butelek, oprawy do obrazów [ramy], osłony do kominków, osłony
do kominków (meble), osłony kominkowe, osłony kominkowe domowe [meble], osłony kominkowe [meble], osobiste lusterka kompaktowe, osobiste lusterka składane, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, otomany, ozdobne figurki akcji z gipsu, ozdobne figurki
akcji z drewna, ozdobne figurki akcji z tworzyw sztucznych, ozdobne
figurki akcji z wosku, ozdobne figurki wykonane z wosku, ozdobne
figurki wykonane z gipsu, ozdobne figurki wykonane z drewna,
ozdobne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania na frontach
sklepów, ozdobne lustra, ozdobne modele wykonane z drewna,
ozdobne modele wykonane z gipsu, ozdobne modele wykonane
z wosku, ozdobne rzeźby wykonane z wosku, ozdobne rzeźby wykonane z gipsu, ozdobne rzeźby wykonane z drewna, ozdobne statuetki wykonane z drewna, ozdoby do ciast z tworzyw sztucznych, ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucznych, ozdoby okolicznościowe
z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, ozdoby [posągi] zrobione
z wosku, ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, ozdoby z drewna
na środek stołu, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, palety drewniane, panele będące częściami mebli, panele
do celów reklamowych [nieświecące i niemechaniczne], panele
do podziału pomieszczeń [meble], panele drewniane do mebli, panele meblowe, panele rozdzielające [przegrody], panele tylne [części
mebli], panele wystawowe do ośrodków sprzedaży, panele wystawowe do ośrodków wystawienniczych, panele wystawowe [nieświecące i niemechaniczne], panele wystawowe [nieświetlne i niemechaniczne], panele wystawowe w postaci mebli, panele z przezroczystych
tworzyw sztucznych będące częściami pojemników do pakowania,
papierowe drzwi działowe, papierowe ramki do zdjęć, papierowe
ramy do obrazów i zdjęć, parawany działowe składane w stylu orientalnym (byoubu), parawany [meble], parawany [meble] używane jako
przepierzenia pokojów biurowych, parawany z jednym skrzydłem
[meble], passe partout do fotografii, plakietki imienne z tworzyw
sztucznych, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, płytki lustrzane, płyty meblowe, podnóżki, podnóżki mocowane
na ścianie, podnóżki [taborety], podpórki do książek [meble], podpórki do półek niemetalowe, podpórki do roślin lub drzew, podpórki,
niemetalowe, do roślin lub drzew, podpórki pod książki, podpory
do drzew niemetalowe, podpory do roślin, podpory do sznurów
do suszenia bielizny, z drewna lub tworzyw sztucznych, podręczne
koszyki na zakupy do użytku w supermarketach, nie z metalu, podstawki pod książki, podstawki pod laptopy, podstawy łóżek, podstawy stołów, poduszki, poduszki bambusowe, poduszki dekoracyjne,
poduszki dla zwierząt domowych, poduszki dmuchane, poduszki
dmuchane, do celów niemedycznych, poduszki dmuchane do spania, do celów niemedycznych, poduszki dmuchane lako meble
[do celów niemedycznych], poduszki do karmienia niemowląt, poduszki do podpierania głowy, poduszki do podpierania pleców,
nie do celów medycznych, poduszki do siedzeń stadionowych, poduszki [inne niż do użytku medycznego] do podpierania niemowląt
w trakcie badania, poduszki na krzesła, poduszki na siedzenia, poduszki na siedzenia do krzeseł, poduszki na siedzenia stadionowe,
poduszki nadmuchiwane, poduszki [obicia], poduszki ozdobne, poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, poduszki pod kark, poduszki-podkładki na krzesła, poduszki sako, poduszki siedziska, poduszki
wspierające szyję, poduszki wypełnione włosiem, poduszki z wypeł-
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nieniem, poduszki zapachowe, poduszki zapamiętujące kształt, pojemniki do pakowania wykonane z drewna, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pojemniki drewniane, pojemniki drewniane
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki na jajka
[opakowania] z tworzyw sztucznych, pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe do przechowywania narzędzi [puste], pojemniki niemetalowe do przenoszenia towarów
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki modułowe [niemetalowe i nie do użytku domowego bądź kuchennego],
pojemniki kompostowe wytwarzane z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe do transportu, pojemniki ochronne z materiałów
niemetalowych do pakowania towarów, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, pojemniki w formie pudełek wykonanych
z drewna, pojemniki wielofunkcyjne [niemetalowe i nie do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki wykonane z materiałów syntetycznych [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki
z drewna [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki
z kości, pojemniki z trzciny, pokrowce na odzież [magazynowanie],
pokrowce na odzież [szafa], pokrowce na ubrania, pokrycia ochronne
na meble [uformowane], pokrycia ochronne na meble [dopasowane], pokrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, pokrywki z tworzyw sztucznych do puszek, pokrywy z tworzyw sztucznych, połączenie klęcznika i siedzenia do prac ogrodowych, półka
na talerze, półki biblioteczne, półki biurowe, półki do celów wystawowych, półki do kartotek [meble], półki do pisania, półki do przechowywania lodu [meble], półki do przechowywania [meble], półki
do sprzedaży w zestawach, półki i stojaki do przechowywania dzieł
sztuki, półki magazynowe, półki [meble], półki metalowe, półki
na buty, półki na dostawy [meble], półki na klawiatury komputerowe,
półki na książki, półki na żywność, półki niemetalowe [meble], półki
prefabrykowane [meble], półki ścienne [konstrukcje] z materiałów
niemetalowych, półki ścienne [konstrukcje] metalowe, półki ścienne
[meble], półki sklepowe [regały], półki skośne, półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, półki w kształcie kwadratów, półki wiszące [meble], półki wystawowe, półki z krawędziami do regałów,
półki z metalu [meble], półki z niemetalowych materiałów [meble],
posągi z drewna, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa],
pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], pościel, oprócz bielizny pościelowej, posłania dla kotów, posłania dla
psów, posłania dla zwierząt, posłania dla zwierząt domowych, posłania dziecięce wykonane z materiału w postaci torby, postumenty
[meble], postumenty pod doniczki na rośliny, postumenty pod doniczki na kwiaty, poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] do okien,
poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] na drzwi, poziome żaluzje
wewnętrzne z lamelkami, prefabrykowane drzwi drewniane do mebli, prefabrykowane drzwi metalowe do mebli, przemieszczane metalowe regały do przechowywania [meble], przenośne biurka, przenośne budy, przenośne meble wystawowe, przenośne panele
działowe [meble], przenośne panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, przenośne pionowe stojaki wystawowe, przenośne
podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, przenośne posłania dla
zwierząt domowych, przenośne powierzchnie do pracy [meble],
przenośne przepierzenia [meble], przenośne pulpity do pisania [meble], przenośne ścianki biurowe, przenośne ścianki działowe [meble]
metalowe, przenośne segmenty eksponujące sprzedawane towary
[meble], przenośne stelaże wystawowe na reklamy, przesłonięte wloty do skrzynek na listy [nie z metalu lub kamienia], przesłony ekspozycyjne [meble], przesłony przeciwsłoneczne [listewkowe zewnętrzne], przesłony przeciwsłoneczne [wewnętrzne], niemetalowe
i nietekstylne, przesłony przeciwsłoneczne [listewkowe wewnętrzne], przesuwne ścianki działowe do pokoi [przegrody meblowe],
przesuwne zamknięcia niemetalowe do pojemników, przeszklone
szafki wystawowe do celów handlowych [gabloty], przezroczyste
drzwi niemetalowe do mebli, przezroczyste drzwi w metalowych ramach do mebli, przezroczyste oprawki z tworzyw sztucznych
na identyfikatory, przezroczyste pojemniki na żywność stosowane
do pakowania handlowego, przylepne ozdoby z drewna na ściany,
przylepne ozdoby z wosku na ściany, przymocowane szafki kuchenne, przyssawki z tworzyw sztucznych, przytwierdzane do ściany niemetalowe półki na narzędzia, pudełeczka na upominki rozdawane
na przyjęciach z tworzywa sztucznego, pudełka do pakowania, płaskie [drewno], pudełka do pakowania w płaskiej postaci [tworzywa
sztuczne], pudełka do pakowania w płaskiej postaci [drewno], pudełka do pakowania wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka do pako-
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wania z tworzyw sztucznych, pudełka do pakowania złożone [z drewna], pudełka do pakowania złożone [drewno], pudełka do pakowania
złożone [tworzywa sztuczne], pudełka do pakowania złożone [z tworzyw sztucznych], pudełka do przechowywania [z tworzyw sztucznych], pudełka do przechowywania [drewno], pudełka do przenoszenia niemetalowe, pudełka do układania jedno na drugim
[z tworzyw sztucznych], pudełka do układania jedno na drugie [tworzywa sztuczne], pudełka do układania jedno na drugie [drewniane],
pudełka drewniane, pudełka drewniane do przechowywania zabawek, pudełka drewniane do układania w stosy, pudełka drewniane
lub z tworzyw sztucznych, pudełka na jajka [opakowania] z tworzyw
sztucznych, pudełka na wyprawkę dla noworodka [drewniane lub
z tworzyw sztucznych], pudełka na zabawki [meble], pudełka ozdobne z tworzyw sztucznych, pudełka przenośne [pojemniki] z drewna,
pudełka przenośne [pojemniki] z tworzyw sztucznych, pudełka składane do pakowania [tworzywo sztuczne], pudełka składane do pakowania [z tworzyw sztucznych], pudełka składane do pakowania
[drewno], pudełka z drewna, pudełka z drewna powlekanego papierem, pudełka z laminowanego plastiku, pudełka z prasowanego
włókna przystosowane do układania w stosy, pudełka z tworzyw
sztucznych, pudełka z tworzyw sztucznych do pakowania, płaskie,
pudełka z tworzyw sztucznych do układania w stosy, pudełka z tworzyw sztucznych do pakowania, pudła do przechowywania [meble],
pudła do przechowywania poduszek [meble], pudła do tapczanów,
pudła na zamek [meble], pudła z tworzyw sztucznych [duże] do celów przemysłowych, pudła z wulkanizowanego włókna przystosowane do układania w stosy, pufy [meble], pufy typu sako, pulpity
[biurka] do pracy w pozycji stojącej, pulpity do książek [meble], pulpity do pisania, pulpity do pracy w pozycji stojącej, pulpity [meble],
puste kapsułki do kawy z tworzywa sztucznego, puszki cylindryczne,
niemetalowe, rączki z materiałów z tworzyw sztucznych do głębokich naczyń kuchennych, ramki do haftowania, ramki do obrazków
i zdjęć, ramki do plastrów miodu, ramki do zdjęć, ramki drewniane
do uli, ramki na obrazy i fotografie, ramki na plastry miodu do uli,
rampy z tworzyw sztucznych dla pojazdów, ramy, ramy do baldachimów, ramy do kontenerów niemetalowe, ramy do łóżek, ramy do luster, ramy do mebli, ramy do obrazów i zdjęć, ramy do obrazów
i zdjęć [nie z metali szlachetnych], ramy do obrazów z materiałów
niemetalowych, ramy do obrazów z metali szlachetnych, ramy łóżek
z metalu, ramy na szyldy, ramy na tablice wystawowe, listwy do ram
obrazów, ramy skórzane do obrazów i zdjęć, ramy stoisk wystawowych [niemetalowe], ramy wystawowe [gablotki ścienne], rattan
[materiał nieprzetworzony lub częściowo przetworzony], ręczne lusterka, ręczne płaskie wachlarze, ręczne składane wachlarze, regały,
regały do przechowywania, regały drewniane [meble], regały [meble], regały metalowe, regały metalowe [stojaki z półkami], regały
metalowe (systemy półkowe) [meble], regały na gazety, regały na rośliny, regały niemetalowe [meble] do celów magazynowych, regały
składane, regały wystawowe do prezentacji towarów w celach wystawowych, regały wystawowe do wystawiania towarów w celach
sprzedaży, regały z metalu [meble], regulowane łóżka, reklamowe
tablice wystawowe, reprodukcje mebli antycznych, rolety materiałowe wewnętrzne, rolety listewkowe zaciemniające [wewnętrzne], rolety okienne, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety okienne
[wewnętrzne], rolety papierowe, rolety wewnętrzne, rozkładane
bramki zabezpieczające do otworów drzwiowych, rozkładane bramki zabezpieczające do schodów, rozkładane fotele, rozkładane fotele
[do siedzenia i spania], rozkładane kanapy, rozkładane meble z obiciem, ruchome biurka, ruchome ławki, ruchome niemetalowe schody pasażerskie, ruchome podstawy [meble], ruchome półki do przechowywania [meble], ruchome przepierzenia [meble], ruchome
przesłony (ekrany) [meble], rzeźbione ramy do obrazów i zdjęć, rzeźby drewniane, rzeźby wykonane z drewna, rzeźby wykonane z gipsu,
rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, rzeźby z gipsu, rzeźby wykonane z wosku, rzeźby z tworzyw sztucznych, rzeźby z wosku, samoprzylepne panele wystawowe, schodki [drabiny] z drewna, schodki [drabiny] z tworzyw sztucznych, ścianki działowe, ścianki działowe
do biur [meble], ścianki działowe do mebli, ścianki działowe niemetalowe, [meble] zrobione z paneli łączonych na zakładkę, ścianki działowe niemetalowe [meble], ścianki działowe w postaci mebli [przepierzenia], ścianki działowe wystawowe, ścianki działowe z metalu
[meble], ścianki działowe z tworzyw sztucznych [meble], ściany działowe [meble], segmenty do przechowywania [meble], segmenty
do przechowywania do przerabiania szafek, segmenty [meble]
do wystawiania literatury, segmenty [meble] do wystawiania mate-
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riałów piśmienniczych, segmenty mebli ściennych, segmenty półek
drewnianych [meble], segmenty ścienne metalowe [meble], segmenty wystawiennicze do celów prezentacyjnych, segmenty wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, segmenty wystawiennicze [meble],
segmenty wystawowe do celów promocyjnych, sekcje boazeryjne
do mebli, sekretery z żaluzjowym zamknięciem, serwantki, serwantki
kuchenne, siedzenia, siedzenia [meble], siedzenia metalowe, składane ekrany prezentacyjne do użytku wystawienniczego, składane
ekrany prezentacyjne do użytku w prezentacjach konferencyjnych,
składane ekrany prezentacyjne do użytku w wystawach sklepowych,
składane ekrany wystawowe, składane łóżka, składane panele do celów ekspozycyjnych, składane pionowe wystawy wykonane z obramowanych tkanin, składane segmenty wystawowe [meble], składane
stoiska ekspozycyjne, składane stoły tapeciarskie, skoble z materiałów
niemetalowych, skrzynie, skrzynie do przechowywania [meble], skrzynie drewniane do celów pakowania przemysłowego, skrzynie kratowe
i palety, niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynie [meble], skrzynie na narzędzia [meble], skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynie na narzędzia niemetalowe [puste], skrzynie nagamochi, skrzynie niemetalowe, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie
wykonane z drewna do przechowywania, skrzynie wykonane z tworzyw sztucznych do przechowywania, skrzynki do pakowania wykonane z drewna, skrzynki do pakowania z tworzyw sztucznych,
skrzynki drewniane, skrzynki drewniane do przechowywania zabawek, skrzynki i pudełka na zabawki, skrzynki na listy, nie z metalu,
skrzynki na listy niemetalowe, skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, skrzynki na listy wykonane z tworzyw sztucznych,
skrzynki na listy z drewna, skrzynki na narzędzia [meble], skrzynki
na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynki na zabawki, skrzynki narzędziowe nie z metalu, skrzynki narzędziowe niemetalowe, skrzynki
niemetalowe na butelki, skrzynki z tworzyw sztucznych, słupki
do drapania dla kotów, słupki do drzew z twardego drewna, sofa nadmuchiwana, sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścienne,
sprzęt biurowy [meble], sprzęt do draperii, sprzęt do firan i zasłon,
standy wystawowe, stanowiska pracy [meble], stanowiska pracy [siedzenia] dla osób niesprawnych fizycznie i dla osób z ograniczoną
możliwością ruchu, stanowisko pracy z komputerem [meble], statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte
w tej klasie, statuetki wykonane z żywic syntetycznych, statuetki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, statuetki z gipsu,
stoiska do wystawiania towaru, stoiska sklepowe wystawowe przeszklone [nieelektryczne], stoiska wystawiennicze [niemetalowe, inne
niż konstrukcje], stoiska wystawowe, stoiska wystawiennicze składane, stoiska wystawowe do celów handlowych, stoiska wystawowe
z metalowymi elementami konstrukcyjnymi, stojaki będące meblami
wykonane z materiałów niemetalowych, stojaki do akwariów wewnętrznych [meble], stojaki do butelek, stojaki do komputerów, stojaki do parasoli przeciwsłonecznych, stojaki do prezentacji materiałów drukowanych, stojaki do przechowywania materiałów
drukowanych, stojaki do przechowywania czasopism [meble], stojaki
do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania gazet, stojaki do wystawiania materiałów [meble], stojaki do wystawiania produktów
w punktach sprzedaży, stojaki do zdjęć bez ram, stojaki i wieszaki
na narzędzia z tworzyw sztucznych, stojaki [meble] do użycia
ze sprzętem audio, stojaki [meble] na antałki, stojaki [meble] pod telewizor, stojaki [meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, stojaki na bagaże będące meblami, stojaki na beczki, niemetalowe, stojaki na biurka [meble], stojaki na broń, stojaki na broszury
[meble], stojaki na broszury [w postaci mebli], stojaki na ciężarki
do ćwiczeń, stojaki na czasopisma, stojaki na doniczki z kwiatami,
stojaki na drewno opałowe, stojaki na głośniki [meble], stojaki
na hantle, stojaki na kapelusze, stojaki na kartki w postaci tablic wystawowych, stojaki na korespondencję [meble], stojaki na książki kucharskie, stojaki na książki [meble], stojaki na kwiaty, stojaki na lady,
stojaki na parasole, stojaki na paszę, stojaki na płaszcze, stojaki
na proporce, stojaki na ręczniki [meble], stojaki na siodła, stojaki
na sprzęt do fitnessu, stojaki na telefony [meble], stojaki na ubrania,
stojaki na ubrania wykonane z materiałów niemetalowych, stojaki
na wino [meble], stojaki na żywność, stojaki niemetalowe na beczki,
stojaki obrotowe [meble], stojaki podporowe [meble], stojaki, półki,
stojaki, półki [meble] do celów przechowywania, wytworzone głównie z tworzywa sztucznego, stojaki ramowe, stojaki wielofunkcyjne
[meble], stojaki wystawowe, stojaki wystawowe do sprzedaży towarów, stojaki wystawowe do witryn sklepowych, stojaki wystawowe
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metalowe, stojaki wystawowe na plakaty, stojaki wystawowe na stroje, stoliczki na kolana, stoliczki pod laptopy, stoliki, stoliki do herbaty,
stoliki kawowe, stoliki komputerowe, stoliki na kółkach do serwowania, stoliki nocne, stoliki pod drukarki, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki pod umywalkę [meble], stoliki przy kanapie, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki ruchome pod komputery, stoliki
salonowe, stoliki składane, stoliki z mozaiką, stołki barowe, stołki
obrotowe, stołki perkusyjne, stołki robocze, stoły, stoły biurowe, stoły blaty, stoły do celów toaletowych, stoły do jadalni, stoły do kartotek, stoły do klejenia tapet, stoły do masażu, stoły do pielęgnacji
zwierząt domowych, stoły do piły [imadła], niemetalowe, inne niż
części maszyn, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, stoły
do pisania, stoły do pracy, stoły do pracy przy planach, stoły do tapetowania, stoły do użytku w ogrodach, stoły kempingowe, stoły komputerowe, stoły konferencyjne, stoły kreślarskie, stoły kreślarskie
[meble], stoły kuchenne, stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble
piknikowe], stoły marmurowe, stoły [meble], stoły metalowe, stoły
na jednej nodze, stoły piknikowe, stoły przystosowane do użytku
przez osoby z trudnościami w poruszania się, stoły toaletowe, stoły
warsztatowe, stoły warsztatowe dla stolarzy, stoły warsztatowe
z imadłem, niemetalowe, stoły wystawowe [gabloty], stoły z imadłem [meble], stoły z kozłami, stoły z opuszczanym blatem, stoły z regulacja wysokości, stopki do mebli, stopnie [drabiny] niemetalowe,
systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderob
[części mebli], systemy półkowe [regały], szafki, szafki [części zestawu], szafki do celów wystawowych [inne niż chłodnicze szafki wystawowe], szafki do celów wystawowych, szafki do komputerów [meble], szafki do łazienek, szafki do przechowywania, szafki
do przechowywania materiałów, szafki do przechowywania przedmiotów, szafki do przechowywania ziemniaków, szafki do przechowywania żywności, szafki do przechowywania [meble], szafki do sypialni, szafki do toalet, szafki dźwiękoszczelne [meble], szafki
kartotekowe, szafki kasjerskie zamykane z materiałów niemetalowych, szafki kuchenne, szafki łazienkowe, szafki łazienkowe z umywalkami, szafki [meble], szafki metalowe, szafki metalowe [meble],
szafki na akta, szafki na broń, szafki na buty, szafki na cokole, szafki
na cokole do przechowywania [meble], szafki na indeksy, szafki
na kartotekę, szafki na klucze, szafki na klucze [meble], szafki na kosze na odpadki, szafki na lekarstwa, szafki na materiały biurowe [meble], szafki na płyty [meble], szafki na serwisy do herbaty, szafki
na ubrania, szafki na umywalki, szafki niemetalowe do przechowywania żywności, szafki nocne, szafki ogniotrwałe, szafki ogniotrwałe
niemetalowe [meble], szafki pod zlewem, szafki posiadające właściwości ognioodporne, szafki ścienne, szafki wystawowe, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy, szafy do dzielenia pomieszczeń, szafy [meble], szafy na dokumenty w postaci mebli,
szafy narzędziowe niemetalowe [puste], szafy wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi, szkatułki, szkatułki wykonane z macicy perłowej,
szkatułki wykonane z trzciny, szkatułki z bursztynu, szkatułki z celuloidu, szkatułki z fiszbinu, szkatułki z korka, szkatułki z muszli, szkatułki
z pianki morskiej, szkatułki z trzciny, szkatułki z wikliny, szklane gałki
do drzwi, szkło do użytku w oprawianiu dzieł sztuki, szkło srebrzone
[lustra], sznury do podwiązywania zasłon, wsporniki do sznurów
do suszenia bielizny z drewna lub tworzyw sztucznych, szuflady, szuflady [części mebli], szuflady do komódki do układania w stosy, szuflady do mebli, szuflady do przechowywania [meble], szuflady
do przechowywania kart, szuflady metalowe [części mebli], szuflady
na pieniądze niemetalowe, szyldy reklamowe z drewna, szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, szyldy z tworzyw sztucznych, tablice do pisania flamastrami
do celów prezentacyjnych, tablice do prezentacji, tablice do prezentacji materiałów drukowanych, tablice do prezentacji materiałów
graficznych, tablice do prezentacji materiałów modelarskich, tablice
do prezentacji materiałów obrazkowych, tablice do zamieszczania
fotografii, tablice do zawieszania kluczy, tablice informacyjne, tablice
korkowe, tablice korkowe [tablice informacyjne], tablice kredowe
do celów prezentacji, tablice memo z tkaniną i tasiemkami, tablice
ogłoszeniowe, tablice ogłoszeniowe [inne niż elektroniczne], tablice
ogłoszeniowe korkowe [szyldy], tablice ozdobne wykonane z wosku,
tablice ozdobne wykonane z gipsu, tablice ozdobne wykonane
z tworzyw sztucznych, tablice pod litery [puste panele wystawowe],
tablice reklamowe, tablice reklamowe [meble], tablice reklamowe
z drewna [nieświecące], tablice reklamowe z porcelany [nieświecące],
tablice reklamowe z tworzyw sztucznych [nieświecące], tablice reklamowe ze szkła [nieświecące], tablice w postaci mebli, tablice wysta-
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wowe, tablice wystawowe składające się ze składanych i wzajemnie
łączonych metalowych prętów, tablice wystawowe wykonane z tworzyw sztucznych, tablice z drewna do celów reklamowych [nieświecące], tablice z tworzyw sztucznych do celów reklamowych [nieświecące], tabliczki [dekory] z tworzyw sztucznych, tabliczki identyfikacyjne
z tworzyw sztucznych dla zwierząt, tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, tabliczki imienne na drzwi, niemetalowe, tabliczki na drzwi, niemetalowe, tabliczki nagrobne z tworzyw sztucznych, tabliczki wykonane z drewna, tabliczki z numerem do wyciągów rowerowych,
niemetalowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, taboret podest
[stopa słonia], taborety, taborety łazienkowe, taborety-podesty [stopa słonia], taborety robocze, taborety ruchome [meble], taborety
wędkarskie, taborety ze schodkiem, taborety ze schodkiem [meble],
tace będące częściami wystawowych mebli sklepowych, tace drewniane przystosowane do układania w stosy, tace na buty [meble],
tace niemetalowe, tace niemetalowe [inne niż do użytku domowego], tace niemetalowe [inne niż do użytku domowego lub sortowania lub liczenia pieniędzy], tace z tworzyw sztucznych przystosowane do układania w stosy, tacki z tworzyw sztucznych [pojemniki]
używane do pakowania żywności, tamborki, tapczany posiadające
miejsce do przechowywania, tapczany wykonane z drewna, tapczany wykonane z trzciny, tapczany wykonane z tworzyw sztucznych,
tapczany wykonane z wikliny, tapczany z trzciny, tarczki dziurek
od klucza niemetalowe, taśmy drewniane, tarczki z dziurka od klucza
z materiałów niemetalowych, taśmy korkowe, toaletki, taśmy kryjące
niemetalowe do krycia łączeń przylegających do siebie dywanów,
toaletki [meble], toaletki z trzema lustrami, transportery dla zwierząt
w formie pudeł, trzyczęściowe komplety mebli [meble], tyczki
do kwiatów z klejonki bambusowej, wieszaki na ubrania, wachlarze,
warsztatowe stoły, wbudowane szafki, wewnętrzne papierowe żaluzje okienne, wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, wewnętrzne żaluzje poziome o listewkach nastawnych [żaluzje weneckie], wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony przed światłem,
wezgłowia, wezgłowia do łóżek, wiadra drewniane, wiatrowskazy
niemetalowe, wielofunkcyjne stoiska wystawowe, wielopozycyjne
stojaki [meble], wielopozycyjne stojaki wystawowe wykonane z rurek aluminiowych i stalowych, wieszaki do ubrań, wieszaki do płaszczy, wieszaczki na klucze [meble], wieszaki do ubrań [meble], wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki na części garderoby, wieszaki
na kapelusze, wieszaki na kapelusze [haki] niemetalowe, wieszaki
na kapelusze [meble], wieszaki na klucze [meble], wieszaki na krawaty, wieszaki na płaszcze [haczyki montowane na ścianie] niemetalowe, wieszaki na płaszcze [meble], wieszaki na płaszcze [stojaki] niemetalowe, wieszaki na rośliny, niemetalowe, wieszaki na torby,
niemetalowe, wieszaki na ubrania, nie z metalu, wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań, wieszaki stojące na płaszcze, wieszaki stojące na ubrania, wiklina, wiszące kosze na kwiaty z materiałów niemetalowych,
witryny, witryny wystawowe, wizjery do drzwi, niemetalowe [niepowiększające], wolnostojące biurowe ścianki działowe, wolnostojące
przepierzenia [meble], wolnostojące wieszaki na ręczniki [meble],
wózki barowe [meble], wózki barowe ruchome do podawania herbaty, wózki [meble], wózki meblowe, wyposażenie sklepów niemetalowe, wyposażenie łazienek w formie mebli, wyposażenie wystawowe
sklepów niemetalowe, wyroby artystyczne wykonane z drewna, wyroby artystyczne wykonane z gipsu, wyroby artystyczne wykonane
z tworzyw sztucznych, wyroby artystyczne wykonane z wosku, wyroby rzeźbione z wosku, wyroby stolarskie, wysokie siedzenia [meble], wysokie stołki [meble], wystawowe stojaki handlowe, wysokie
krzesła dla dzieci, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub
tworzyw sztucznych, zabudowy wystawowe [meble] metalowe, zagłówki, zagłówki do łóżek, zagłówki [meble], zagłówki nadmuchiwane, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz,
żaluzje drewniane, żaluzje listewkowe poziome [wewnętrzne]
na drzwi, żaluzje niemetalowe listewkowe do użytku wewnętrznego,
żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie, żaluzje weneckie
[wewnętrzne], żaluzje wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne listwowe,
żaluzje wewnętrzne z listewek do ochrony przed światłem, żaluzje
z lamelami [wewnętrzne], żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa (Sudare), zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble],
zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy, zapachowe
wieszaki na ubrania, zapięcia architektoniczne z materiałów niemetalowych, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików,
sznury do podwiązywania zasłon, zasłony z koralików, zestawy
do montażu do celów wystawowych, zestawy mebli, zestawy mebli
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kuchennych, zewnętrzne meble, znaczniki do roślin z tworzyw
sztucznych, znaki drukowane z winylu, 42 analiza naukowa, analiza
opracowywania produktu, analiza projektu produktu, analizy komputerowe, analizy naukowe wspomagane komputerowo, analizy wykonalności projektu, architektura, artyści graficy (usługi-), badania
architektoniczne, badania dotyczące architektury, badania dotyczące budynków, badania dotyczące nauki, badania dotyczące projektowania, badania i analizy naukowe, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania i poszukiwania archeologiczne,
badania i rozwój w zakresie nauki, badania nad oprogramowaniem
komputerowym, badania nad procesami przemysłowymi, badania
naukowe, badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, badania techniczne,
badania technologiczne, badania technologiczne związane z przemysłem budowlanym, badania w dziedzinie budownictwa, badania
w dziedzinie mediów społecznościowych, badania w dziedzinie nauki prowadzone przez inżynierów, badania w dziedzinie techniki,
badania w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki, badania
w zakresie nowych produktów, badanie jakości produktów, certyfikacja usług edukacyjnych, digitalizacja dokumentów, digitalizacja
dokumentów [skanowanie], digitalizacja dźwięku i obrazów, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, doradztwo naukowe, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
doradztwo technologiczne, doradztwo w dziedzinie projektowania
architektonicznego, doradztwo w zakresie badań naukowych, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie doboru
zasłon [projektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie
opracowywania produktów, doradztwo w zakresie projektowania
opakowań, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych,
doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], dostarczanie informacji na temat usług w zakresie projektowania mody, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej,
elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, elektroniczne
przechowywanie obrazów cyfrowych, grafika artystyczna, kompilacja informacji naukowych, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju
produktu, kontrola jakości wytworzonych produktów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja obrazów
z formy fizycznej na formę elektroniczną, ocena jakości, ocena jakości
produktów, ocena projektu produktu, ocena ryzyka naukowego,
oceny techniczne związane z projektowaniem, odwzorowanie, opracowywanie badań technicznych, opracowywanie nowych produktów,
opracowywanie produktów, opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, planowanie i projektowanie kuchni, planowanie i projektowanie obiektów sportowych,
planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej,
planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie
[projektowanie] barów, planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie [projektowanie] restauracji, planowanie [projektowanie] łazienek, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie] pubów, planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych,
planowanie [projektowanie] dobudówek, planowanie [projektowanie]
kuchni, planowanie [projektowanie] biur, planowanie [projektowanie]
klubów, planowanie projektu, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, potwierdzenie autentyczności w dziedzinie dzieł sztuki,
potwierdzenie autentyczności dzieł sztuki, potwierdzanie autentyczności mebli, potwierdzenie autentyczności antyków, prace badawcze
nad produktami, prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar,
profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego,
profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, profesjonalne doradztwo w zakresie ergonomii, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne w zakresie planowania miasta, projektowanie architektoniczne, projektowanie
audiowizualnych prac twórczych, projektowanie broszur, projektowanie biżuterii, projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji
wnętrz dla sklepów, projektowanie dodatków odzieżowych, projek-
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towanie domów, projektowanie druków, projektowanie dywanów,
projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie hal wystawowych, projektowanie hoteli, projektowanie
i opracowywanie elektronicznych kartek z życzeniami [kartki elektroniczne], projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, projektowanie
i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie,, projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie
w zakresie opracowywania nowych produktów, projektowanie kapeluszy, projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie kroju
czcionek, projektowanie kuchni, projektowanie kukiełek, projektowanie łazienek, projektowanie łodzi, projektowanie logo na koszulki
z krótkim rękawem, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości
firm, projektowanie lokali biurowych do branży handlu oponami,
projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie materiałów
piśmiennych, projektowanie mebli, projektowanie mebli biurowych,
projektowanie modeli, projektowanie mody, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie nowych produktów, projektowanie obiektów biznesowych, projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowanie opakowań, projektowanie opakowań
i materiałów do pakowania, projektowanie oświetlenia krajobrazowego, projektowanie oświetlenia teatralnego, projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie placówek w zakresie
opieki przedszkolnej nad dziećmi, projektowanie płytek wykładzinowych, projektowanie porcelany, projektowanie produktów, projektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie przyrządów, projektowanie restauracji,
projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, projektowanie sklepów, projektowanie stoisk wystawowych, projektowanie systemów
oświetleniowych, projektowanie systemów wyposażenia sklepów,
projektowanie szkła i produktów szklanych, projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie techniczne, projektowanie techniczne
i doradztwo, projektowanie technik malowania, projektowanie
ubrań, projektowanie umeblowania, projektowanie wizualne, projektowanie wizytówek, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wykładzin podłogowych, projektowanie wyposażenia sklepów, projektowanie wystroju
wnętrz sklepów, projektowanie wzorów, projektowanie zabawek,
projektowanie zasłon, projektowanie żaluzji, projektowanie znaków,
projektowanie znaków towarowych, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, prowadzenie badań [naukowych], prowadzenie badań naukowych, prowadzenie badań [technicznych], przechowywanie obrazów fotograficznych w formie
elektronicznej, przechowywanie obrazów w postaci elektronicznej,
przygotowywanie parametrów projektowych dla obrazów wizualnych, przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowywanie projektu architektonicznego, przygotowywanie raportów architektonicznych,
przygotowywanie
raportów
związanych
z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych,
przygotowywanie rysunków technicznych, przygotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, publikowanie informacji naukowych,
renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), rysunek techniczny, skanowanie obrazów [konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], sporządzanie planów budowlanych
obiektów rekreacyjnych, sporządzanie planów domów, sporządzanie raportów dotyczących architektury, sporządzanie raportów dotyczących projektowania, sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, sporządzanie raportów naukowych, sporządzanie
raportów projektowych, sporządzanie raportów technologicznych,
sporządzanie raportów technicznych, sprawdzanie jakości, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stwierdzanie autentyczności obrazów, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], świadczenie usług badawczych, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz
budynków, szkicowanie projektów opakowań, pojemników, zastawy
stołowej i przyborów stołowych, technologiczne badania projektowe, tekstylia (testowanie-), testowanie materiałów, testowanie materiałów tekstylnych, testowanie nowych produktów, testowanie papieru, testowanie produktów, testowanie produktów w ramach
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kontroli jakości, testy jakości, tworzenie cyfrowych znaków wodnych,
tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie witryn internetowych, udzielanie informacji w dziedzinie
opracowywania produktów, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne
i inżynieryjne, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne w zakresie projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
biurowych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania
planów architektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi architektury wnętrz, usługi artystów grafików, usługi badawcze, usługi badawcze związane z budownictwem, usługi doradcze dotyczące nauki, usługi doradcze dotyczące architektury, usługi doradcze
dotyczące planowania obiektów, usługi doradcze dotyczące badań
naukowych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury
i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie oprogramowania komputerowego do użytku w działalności
wydawniczej, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie nauki, usługi doradcze w zakresie wzornictwa
przemysłowego, usługi doradcze w zakresie urbanistyki, usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, usługi doradcze w zakresie
projektowania wnętrz, usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi doradcze w zakresie architektury, usługi doradcze w zakresie testowania produktów, usługi doradcze w zakresie
projektowania wyposażenia sklepów, usługi doradcze z zakresu architektury, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków,
usługi doradztwa technologicznego, usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, usługi graficzne, usługi ilustrowania
graficznego na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne dotyczące
łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania powierzchni zewnętrznych, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia
do celów projektowania wnętrz, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi komputerowe, usługi konsultacji dotyczące projektowania mody, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi
konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi kreślarskie, usługi kreślarskie
w postaci rysunku technicznego, usługi naukowe, usługi naukowe
i projektowanie w tym zakresie, usługi planowania [projektowania]
szpitali, usługi planowania [projektowania] pubów, usługi planowania [projektowania] biur, usługi planowania [projektowania] placówek cateringowych, usługi planowania [projektowania] hoteli, usługi
planowania [projektowania] klubów, usługi profesjonalne związane
z projektami architektonicznymi, usługi projektów graficznych, usługi projektowania, usługi projektowania architektonicznego, usługi
projektowania architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego
i transportu, usługi projektowania architektonicznego dotyczące
wystaw, usługi projektowania dotyczące reprodukcji dokumentów,
usługi projektowania dotyczące znaków, usługi projektowania dotyczące barw firmowych pojazdów, usługi projektowania dotyczące
modelarstwa do celów wystawowych, usługi projektowania dotyczące grafiki okiennej, usługi projektowania dotyczące architektury,
usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo,
usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi projektowania łazienek, usługi projektowania mebli, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowania obiektów biznesowych, usługi projektowania obuwia, usługi projektowania odzieży, usługi projektowania
opakowań przemysłowych, usługi projektowania przestrzeni handlu
detalicznego, usługi projektowania systemów do wyświetlania w celach promocyjnych, usługi projektowania w zakresie umeblowania,
usługi projektowania w zakresie restauracji, usługi projektowania
w zakresie wystaw, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania do wystaw, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi projektowania wnętrz uwzględniające zasady feng shui, usługi
projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów
budowlanych, usługi projektowania związane z opakowaniami, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi pro-
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jektowe w zakresie wystaw sklepowych, usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, usługi projektowe w zakresie tkanin
dekoracyjnych, usługi projektowe związane z publikacją dokumentów, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi technologiczne, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie,
usługi technologiczne w zakresie produkcji, usługi technologiczne
w zakresie projektowania, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, usługi w zakresie architektury i projektowania
wnętrz, usługi w zakresie badań naukowych, usługi w zakresie badań
przemysłowych, usługi w zakresie badań technicznych, usługi w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w zakresie doradztwa
technicznego, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie ilustrowania [projektowanie], usługi w zakresie inspekcji domów [oględziny], usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi
w zakresie komputerowego projektowania części i form, usługi w zakresie planowania architektonicznego, usługi w zakresie planowania
i projektowania układu dla czystych pomieszczeń, usługi w zakresie
planowania osiedli mieszkaniowych, usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, usługi
w zakresie projektowania budynków, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz
sklepów, usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, usługi
w zakresie projektowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania marki, usługi w zakresie projektowania kuchni, usługi w zakresie projektowania domów, usługi w zakresie projektowania odzieży, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie
projektowania produktów, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania układu
pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie projektowania tkanin,
usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, usługi w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, usługi w zakresie projektowania
ciast, usługi w zakresie projektowania szaf wnękowych, usługi w zakresie projektowania wnętrz butików, usługi w zakresie projektowania komercyjnego, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania biżuterii, usługi w zakresie projektowania wnętrz
dla branży detalicznej, usługi w zakresie projektowania naukowego,
usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi w zakresie rysunku technicznego, usługi w zakresie testów naukowych, usługi w zakresie testowania materiałów, usługi w zakresie
wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania
technicznego, usługi w zakresie wzorcowania, usługi zapewnienia
jakości, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], wspomagane komputerowo projektowanie form, wspomagane komputerowo projektowanie
grafiki wideo, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą, wynajem przyborów do rysunku technicznego,
wynajem sprzętu naukowego i technologicznego, wynajem urządzeń naukowych, wypożyczanie przyrządów naukowych, wypożyczanie sprzętu do projektowania, wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe
i projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe wspomagane
komputerowo, zarządzanie projektami architektonicznymi, zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, zarządzanie zasobami cyfrowymi.

(111) 325232
(220) 2019 05 06
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) TECHFORMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHFORMONT Ch
(540)

(210) 499415

(591) ciemnoszary, jasnobrązowy, żółty, biały, ciemnozielony
(531) 26.03.01, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.11,
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26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 7 narzędzia [części maszyn], formy [części maszyn], 16
matryce, 40 szlifowanie, hartowanie metali, obróbka metali, 42 projektowanie techniczne.
(111) 325233
(220) 2019 05 06
(210) 499419
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) STĘPNIEWSKI SEBASTIAN, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DENTOLOGIA
(510), (511) 44 stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją,
doradztwo związane ze stomatologią.
(111) 325234
(220) 2019 05 06
(210) 499420
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ,
Mirków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n-oka
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, emulsje kosmetyczne, kremy kosmetyczne, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, preparaty do demakijażu, żele kosmetyczne, płatki
pod oczy do celów kosmetycznych, 5 preparaty farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu,
płyny do oczu do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne
do użytku w okulistyce, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom oczu, preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrz gałkowej, roztwory do szkieł kontaktowych, lecznicze
płyny do przemywania oczu, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, suplementy diety.
(111) 325235
(220) 2019 05 06
(210) 499421
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) StarFish PREMIUM QUALITY
(540)

(591) czerwony, niebieski, granatowy, czarny, biały
(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zanęty wędkarskie, sprzęt wędkarski, artykuły wędkarskie.
(111) 325236
(220) 2019 05 06
(210) 499434
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Rożki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRĘGOBUS
(510), (511) 12 autobusy, autokary, pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania się po lądzie, 44 usługi w zakresie opieki zdrowot-
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nej dla ludzi, badanie sprawności fizycznej, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia,
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, fizjoterapia, monitorowanie
pacjentów, opieka medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej.

(111) 325237
(220) 2019 05 10
(210) 499582
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 17
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Femina Essential Protection
(510), (511) 3 preparaty do higieny intymnej, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, 5 wkładki higieniczne, podpaski
higieniczne, tampony higieniczne.
(111) 325238
(220) 2019 05 10
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 17
(732) LOLO ADRIAN, Niegosławice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 499583

(531) 15.07.01, 26.03.04
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi reklamowe w zakresie artykułów odblaskowych, usługi reklamowe w zakresie naklejek, usługi reklamowe
w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami odblaskowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z naklejkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami odblaskowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z naklejkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej artykułów odblaskowych, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej naklejek.
(111) 325239
(220) 2019 05 10
(210) 499586
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 17
(732) BOCHEN PIEKARSKO-CIASTKARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCHEN
(540)

(591) jasnobrązowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.06, 26.11.09, 08.01.01
(510), (511) 30 pieczywo, bułki, chleb, ciastka, ciasta mączne, mąka
spożywcza, płatki zbożowe, przyprawy, suchary, sól spożywcza, żywność na bazie mąki, wyroby cukiernicze, 39 dostawa towarów, dostawa towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie pieczywa, dostarczanie wyrobów cukierniczych, dostarczanie ciastek.
(111) 325240
(151) 2019 10 16

(220) 2019 04 29
(441) 2019 06 17

(210) 499282
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(732) HOLPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skalmierzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) holpol
(540)

(591) brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(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) 325241
(220) 2018 10 23
(210) 491910
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KETOANGIN
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne przeciwbólowe,
przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, spraye do jamy ustnej i gardła
do użytku medycznego.
(111) 325242
(220) 2019 05 15
(210) 499807
(151) 2019 10 17
(441) 2019 07 01
(732) GAWĘDA RAFAŁ, BALON MARIUSZ RALTEK SPÓŁKA
CYWILNA, Andrychów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UZIEN
(510), (511) 9 plotery, tablety, komputer tablet, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, osłony na telefony komórkowe, głowice drukarek, głowice
drukarskie do ploterów, drukarki, drukarki plotery, programy do drukarek, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym.
(111) 325243
(220) 2019 05 16
(210) 499866
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) NIESTOJEK MICHAŁ DOBROSŁAW INSTALATORSTWO
ELEKTRYCZNE-ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NB
(540)

(732) WITKOWSKI ADAM, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vito i Bella
(540)

(531) 27.05.17, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 26.03.05
(510), (511) 7 windy i podnośniki, windy do użytku w klatkach schodowych, windy pasażerskie do budynków, windy dla obsługi, windy
schodowe, windy budowlane, drzwi wind, mechanizmy wind, sterowniki do wind, przenośne przenośniki wind, napędy elektryczne
do wind, urządzenia napędowe do wind, przekładnie zębate do wind
osobowych, napędy do drzwi kabin windowych, ruchome schody,
łańcuchy do ruchomych schodów, platformy podnośnikowe, platformy podnoszące, podnośniki platformowe, ruchome platformy
elektryczne, podnoszone platformy robocze, ruchome podnoszone
platformy robocze, platformy podnośnikowe do doczepiania do pojazdów, platformy do podnoszenia do użytku z półkami do przechowywania, platformy obsługiwane maszynowo, podnoszące się
ponad powierzchnię ziemi i stosowane do celów magazynowych,
37 usługi montażu wind, instalowanie wind, podnośników, ruchomych, platform podnośnikowych, platform podnoszących, urządzeń
do podnoszenia, serwis, konserwacja i naprawa wind, podnośników,
ruchomych, platform podnośnikowych, platform podnoszących,
urządzeń do podnoszenia, usługi doradcze dotyczące instalacji
wind, podnośników, ruchomych, platform podnośnikowych, platform podnoszących, urządzeń do podnoszenia.
(111) 325244
(220) 2019 05 17
(210) 499966
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) INTROGRAF-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ESV
(510), (511) 16 opakowania i materiały do pakowania.
(111) 325245
(220) 2019 05 18
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTIVIST
(540)

(210) 499972

(591) żółty, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, woda, 33 napoje alkoholowe.
(111) 325246
(220) 2019 05 18
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANGO
(540)

(220) 2019 05 15
(441) 2019 06 24

(591) szary, czerwony, brązowy, pomarańczowy, niebieski,
granatowy, różowy, czarny
(531) 02.05.02, 02.05.23, 02.05.03, 02.05.23, 10.01.20, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda, linijki,
ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe, wyposażenie dla
artystów, rzemieślników i modelarzy, kartony na prezenty, opakowania kartonowe, torby na prezenty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, artykuły do korektowania i ścierania,
bloki do pisania, flamastry, kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, kartki okolicznościowe, koperty, markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki, notesy
kieszonkowe, kredki świecowe, pamiętniki, dzienniki, skoroszyty,
szkolne zeszyty, temperówki, terminarze, zakładki do książek, zakreślacze, zeszyty, broszury, czasopisma, dzienniki, fotografie, gazety,
komiksy, książki, podręczniki edukacyjne, ulotki, album na autografy,
mapy, zeszyty ćwiczeń, artykuły piśmiennicze, ołówki do rysowania, pióra kulkowe, kredki ołówkowe, 18 parasole dla dzieci, bagaż,
chlebaki, kosmetyczki, kufry i walizki, plecaki, plecaki uczniowskie,
torby plażowe, torby na ramię, walizki, sakwy, torby, tornistry szkolne, torby sportowe, 24 chorągiewki tekstylne, pościel, ręczniki, kapy
na łóżka, koce bawełniane, kołdry, narzuty, poszwy na kołdry, śpiwory, prześcieradła, poszewki na poduszki, koce wełniane, bielizna
pościelowa, 25 bandany, berety, daszki, czapki baseballowe, chustki
na głowę, czapki wełniane, kaptury, kaszkiety, nakrycia głowy dla
dzieci, apaszki, bermudy, bielizna, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy
dresowe, bokserki, chinosy, chusty plażowe, dżinsy, golfy, kamizelki,
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki z nadrukami, kurtki, majtki, odzież codzienna, odzież damska,
odzież dla chłopców, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież
męska, piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszulki, polary, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki, spodenki, spódnice,
spodnie, stroje plażowe, swetry, szaliki, szlafroki, T-shirty z krótkim
rękawem, trencze, wiatrówki, obuwie.
(111) 325248
(220) 2019 05 15
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) WITKOWSKI ADAM, Szczecin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 499801

(210) 499973

(591) zielony, czarny
(531) 26.04.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, woda, 33 napoje alkoholowe.
(111) 325247
(151) 2019 10 09

237

(210) 499800

(591) szary, czerwony, brązowy, pomarańczowy, niebieski,
granatowy, różowy
(531) 02.05.02, 02.05.23, 26.01.03, 26.01.14, 29.01.15
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda, linijki, ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, kartony na prezenty, opakowania
kartonowe, torby na prezenty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
artykuły biurowe, artykuły do korektowania i ścierania, bloki do pisania, flamastry, kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, kartki okolicznościowe, koperty,
markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki, notesy kieszonkowe, kredki
świecowe, pamiętniki, dzienniki, skoroszyty, szkolne zeszyty, temperówki, terminarze, zakładki do książek, zakreślacze, zeszyty, broszury,
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czasopisma, dzienniki, fotografie, gazety, komiksy, książki, podręczniki edukacyjne, ulotki, album na autografy, mapy, zeszyty ćwiczeń,
artykuły piśmiennicze, ołówki do rysowania, pióra kulkowe, kredki
ołówkowe, 18 parasole dla dzieci, bagaż, chlebaki, kosmetyczki, kufry
i walizki, plecaki, plecaki uczniowskie, torby plażowe, torby na ramię,
walizki, sakwy, torby, tornistry szkolne, torby sportowe, 24 chorągiewki tekstylne, pościel, ręczniki, kapy na łóżka, koce bawełniane, kołdry,
narzuty, poszwy na kołdry, śpiwory, prześcieradła, poszewki na poduszki, koce wełniane, bielizna pościelowa, 25 bandany, berety, daszki,
czapki baseballowe, chustki na głowę, czapki wełniane, kaptury, kaszkiety, nakrycia głowy dla dzieci, apaszki, bermudy, bielizna, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, bokserki, chinosy, chusty plażowe, dżinsy, golfy, kamizelki, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci,
koszulki polo, koszulki z nadrukami, kurtki, majtki, odzież codzienna,
odzież damska, odzież dla chłopców, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież męska, piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszulki,
polary, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki, spodenki,
spódnice, spodnie, stroje plażowe, swetry, szaliki, szlafroki, T-shirty
z krótkim rękawem, trencze, wiatrówki, obuwie.

(111) 325249
(220) 2019 05 16
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 24
(732) WIŚLAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wiślańska Cafe
(540)

(210) 499836

(591) czerwony, ciemnoniebieski, biały
(531) 02.09.01, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem kawiarni, barów,
barów szybkiej obsługi, kafeterii, pubów, ruchomych placówek gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
(111) 325250
(220) 2019 05 16
(210) 499838
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) BOGDAŃSKI DARIUSZ MEDIEN PARTNER RECYKLING, Łazy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDIEN PARTNER RECYKLING
(510), (511) 35 usługi związane z obrotem złomem żeliwnym, stalowym, metali nieżelaznych i wyrobami hutniczymi, 39 zbiórka i składowanie wszelkich odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, wywóz śmieci i odpadów, usługi w zakresie przewożenia ładunków, transport drogowy pojazdami specjalistycznymi
i uniwersalnymi, transport i wyładunek odpadów, składowanie, spedycja, usługi magazynowe, 40 recykling, odzysk i recykling wszelkich
odpadów, przetwarzanie, niszczenie, odkażanie, unieszkodliwianie,
niszczenie, zagospodarowanie i spalanie wszelkich odpadów, w tym
złomu, odpadów metalowych i niemetalowych, przetwarzanie,
unieszkodliwianie, odzysk, w tym recykling, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, segregowanie odpadów, w tym zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odkażanie materiałów
niebezpiecznych, unieszkodliwianie substancji chemicznych i innych
odpadów niebezpiecznych, niszczenie dokumentów, usuwanie skażeń i zanieczyszczeń wywołanych substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów zwierzęcych, organicznych i komunalnych, doradztwo w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, doradztwo w zakresie
zagospodarowania i utylizacji odpadów, doradztwo w dziedzinie
pozyskiwania i zagospodarowywania surowców wtórnych, utylizacja
rozpuszczalników organicznych, recykling, odzyskiwanie, przetwarzanie produktów ropopochodnych, usługi w zakresie przetwarzania
złomu metali i innych odpadów, usługi w zakresie unieszkodliwiania
odpadów, 42 doradztwo i projektowanie w zakresie ochrony środowiska w tym: oczyszczania powietrza, wody, gruntów oraz utylizacji
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odpadów, w tym niebezpiecznych, opracowywanie analiz i projektów technicznych.

(111) 325251
(220) 2019 05 16
(210) 499843
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) BOGDAŃSKI DARIUSZ MEDIEN PARTNER RECYKLING, Łazy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDIEN PARTNER
(510), (511) 35 usługi związane z obrotem złomem żeliwnym, stalowym, metali nieżelaznych i wyrobami hutniczymi, 39 zbiórka i składowanie wszelkich odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, wywóz śmieci i odpadów, usługi w zakresie przewożenia ładunków, transport drogowy pojazdami specjalistycznymi
i uniwersalnymi, transport i wyładunek odpadów, składowanie, spedycja, usługi magazynowe, 40 recykling, odzysk i recykling wszelkich
odpadów, przetwarzanie, niszczenie, odkażanie, unieszkodliwianie,
niszczenie, zagospodarowanie i spalanie wszelkich odpadów, w tym
złomu, odpadów metalowych i niemetalowych, przetwarzanie, unieszkodliwianie, odzysk, w tym recykling, zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego, segregowanie odpadów, w tym zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odkażanie materiałów niebezpiecznych,
unieszkodliwianie substancji chemicznych i innych odpadów niebezpiecznych, niszczenie dokumentów, usuwanie skażeń i zanieczyszczeń
wywołanych substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów zwierzęcych, organicznych i komunalnych, doradztwo w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, doradztwo w zakresie zagospodarowania i utylizacji
odpadów, doradztwo w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywania surowców wtórnych, utylizacja rozpuszczalników organicznych,
recykling, odzyskiwanie, przetwarzanie produktów ropopochodnych,
usługi w zakresie przetwarzania złomu metali i innych odpadów, usługi
w zakresie unieszkodliwiania odpadów, 42 doradztwo i projektowanie
w zakresie ochrony środowiska w tym: oczyszczania powietrza, wody,
gruntów oraz utylizacji odpadów, w tym niebezpiecznych, opracowywanie analiz i projektów technicznych.
(111) 325252
(220) 2019 05 17
(210) 499922
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HT houseboats
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.03.04
(510), (511) 12 barki, łodzie, jachty, 37 budownictwo, 43 hotele, pensjonaty, usługi recepcyjne, zapewnianie obiektów i wyposażenia
kempingowego, usługi rezerwacji pokojów, restauracje.
(111) 325253
(220) 2019 05 17
(210) 499940
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) PORĘBSKI BARTOSZ, Lębork (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EAGLE OF TWILIGHT
(510), (511) 38 elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów
graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową.
(111) 325254
(220) 2019 04 19
(210) 499029
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 10
(732) HILDEBRANDT RAFAŁ REHABILITACJA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HILDEBRANDT REHABILITACJA
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 44 usługi doradcze medyczne i rehabilitacyjne, usługi fizjoterapii, osteopatia, rehabilitacja, fizykoterapia, terapia manualna,
kinezyterapia, trening medyczny, konsultacje lekarskie.

(111) 325255
(220) 2019 04 21
(210) 499055
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) KULESZA-GÓRSKA MAŁGORZATA, FLORCZUK GRZEGORZ
DACH I OKNO SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSZYSTKO NA DACHY
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.15, 26.03.04,
26.03.12, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa blacharskich materiałów budowlanych, metalowych materiałów budowlanych, stalowych
materiałów budowlanych, ogniotrwałych budowlanych materiałów
metalowych, stropów jako metalowych materiałów budowlanych,
markiz metalowych jako materiałów budowlanych, metalowych
materiałów zbrojeniowych dla budownictwa, wzmacniających materiałów metalowych dla budownictwa, metalowych materiałów
budowlanych w postaci płyt, metalowych materiałów budowlanych
w postaci arkuszy, metalowych materiałów budowlanych w postaci
paneli, materiałów metalowych do celów budowlanych i konstrukcyjnych, metalowych narożników ochronnych nakładanych na płyty
gipsowo-kartonowe, dachówek metalowych, metalowych naroży
dachów, metalowych grzbietów dachu, metalowych pokryć dachów,
metalowych paneli dachowych, metalowych otworów dachowych,
metalowych materiałów dachowych, metalowych elementów dachowych, metalowych więźb dachowych, metalowych szkieletów
dachowych, dachowych rynien metalowych, płytek dachowych metalowych, metalowych okien dachowych, metalowych płyt dachowych, metalowych dachówek holenderskich, haków do dachówek,
dachówek esówek metalowych, kątowników stalowych do dachów,
membran dachowych z metalu, metalowych dachowych otworów
wentylacyjnych, desek dachowych z metalu, materiałów do obróbki
dachu metalowych, dachów z metalu na konstrukcje, blach do pokrycia dachów z metalu, aluminiowych materiałów uszczelniających
do krycia dachów, okładzinowych paneli metalowych do pokrywania
dachów, ołowianych materiałów uszczelniających do krycia dachów,
metalowych okien dachowych w kształcie kopuły, metalowych koszów dachowych do użytku w budownictwie, metalowych pokryć
dachowych z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowych
pokryć dachowych z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi,
materiałów budowlanych na bazie wapna, materiałów budowlanych z włókien mineralnych, materiałów budowlanych wykonanych
z włókna skalnego, niemetalowych materiałów budowlanych do zabezpieczania budynków przed ciągami powietrznymi, ognioodpornych uszczelek w postaci materiałów budowlanych, niemetalowych
materiałów tkanych do użytku w budynkach, desek z materiałów
niemetalowych do użytku w budownictwie, budowlanych materiałów betonowych umacnianych tworzywami sztucznymi i włóknem
szklanym, drewna konstrukcyjnego, niemetalowych elementów konstrukcyjnych wspornikowych, niemetalowych elementów konstrukcyjnych do użytku w budownictwie, elementów konstrukcyjnych
z drewna, szklanych dachów, papy dachowej, łupków dachowych,
krokwi dachowych, cementu dachowego, dachówek ceramicznych,
dachówek kamiennych, dachówek glinianych, niemetalowych dachówek, dachówek łupkowych, warstw izolacyjnych dachu, niemetalowych krawędzi dachów, niemetalowych płyt dachowych,
asfaltowego filcu dachowego, filcowych pokryć dachowych, niemetalowych rynien dachowych, bitumicznych powłok dachowych,
asfaltowych powłok dachowych, smołowanej papy dachowej, niemetalowych desek dachowych, papy dachowej asfaltowej, niemetalowych pokryć dachowych, płytek łupkowych dachowych, paneli
dachowych, glazurowane dachówek ceramicznych niemetalowych,
materiałów do pokrywania dachu, niemetalowych obróbek blachar-
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skich dachu, niemetalowych konstrukcji pokryć dachowych, niemetalowych wykończeniowych elementów dachów, desek dachowych
z drewna, płyt dachowych z drewna, niemetalowych płyt do dachów,
membran dachowych z PCV, niemetalowych dachowych otworów
wentylacyjnych, pokryć dachowych z gontów, dachówek z zaprawy
cementowej, dachówek holenderskich, membran do pokryć dachowych, szczeliw bitumicznych do pokrywania dachu, płytek szklanych do pokrywania dachu, tkanin niemetalowych do wzmacniania
dachów, szczeliw dachowych na bazie smoły, bituminizowanych
materiałów na pokrycia dachowe, niemetalowych rynien dachowych, przeszklonych paneli dachowych, bitumicznych fu na powłoki
dachowe, polipropylenowych arkuszy falistych jako pokryć dachowych, przezroczystych dachówek z tworzyw sztucznych, niemetalowych przewodów wentylacyjnych okien dachowych, płytek łupkowych do okładzin dachowych, blach z tworzyw sztucznych na dachy,
niemetalowych materiałów budowlanych do pokrywania dachu, niemetalowych płyt dachowych o właściwościach izolacyjnych, pokryć
dachowych niemetalowych zawierających baterie słoneczne, rur
niemetalowych do dachowych instalacji odwadniających, przewodów wodnych z tworzyw sztucznych na dachy, włókien nietkanych
do użytku przy kryciu dachów, niemetalowych płytek mocowanych
na gwoździach do łączenia wiązarów dachowych, falistych arkuszy
wykonanych z materiałów z tworzyw sztucznych, okien szklanych,
okien niemetalowych, okien żaluzjowych niemetalowych, niemetalowych okien skrzynkowych, niemetalowych okien świetlikowych
do budynków, okien pancernych posiadających niemetalowe ramy,
niemetalowych okien dachowych, okien dachowych wykonanych
z tworzyw sztucznych, dachowych naświetli półkolistych z materiałów niemetalowych, niemetalowych okładzin na okna, okien winylowych, szyb okiennych, szkła okiennego, okiennic niemetalowych
do okien, okiennic drewnianych, niemetalowych obramowań okiennych, niemetalowych fasad okiennych, drewnianych ram okien, kolorowego szkła okiennego, niemetalowych słupków okiennych, niemetalowych parapetów okiennych, niemetalowych osłon okiennych,
niemetalowych moskitier do okien, elementów szklanych do okien,
paneli szklanych do okien, niemetalowych ościeżnic do okien, niemetalowych ram do okien szklanych, niemetalowych rolet zewnętrznych do okien, modyfikowanego szkła okiennego do budownictwa,
ram okiennych z drewna z powłoką aluminiową, ram okiennych
z tworzyw sztucznych, betonowych materiałów budowlanych, szklanych materiałów budowlanych, materiałów budowlanych przeciwogniowych, materiałów budowlanych niemetalowych, materiałów
budowlanych z bitumu, materiałów budowlanych z drewna, materiałów budowlanych z materiałów z tworzyw sztucznych, materiałów
budowlanych i konstrukcyjnych niemetalowych.

(111) 325256
(220) 2019 04 23
(210) 499076
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) RATAJSKA KATARZYNA, RATAJSKI MARIUSZ, RATAJSKI
MARCIN P.P.H.U. MARPIK SPÓŁKA CYWILNA, Koluszki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturalny bez konserwantów Żurek babuni
(540)

(591) czarny, beżowy
(531) 29.01.12, 05.07.05, 02.03.11, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 żurek, składniki do sporządzania zup.
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(111) 325257
(220) 2019 04 24
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 10
(732) F DELICIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F...ing Delicious
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 499100

(591) żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02, 02.09.01, 26.11.01
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dekorowanie
ciast, dekorowanie żywności, domy turystyczne, informowanie
i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety],
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie
w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach
udon i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 325258
(220) 2019 04 24
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) BEST-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) best terra
(540)

(111) 325260
(220) 2019 01 31
(210) 495445
(151) 2019 07 12
(441) 2019 03 25
(732) SURGIEL MARCIN FAJNE STUDIO KREATYWNE, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fajne studio kreatywne
(540)

(591) czarny, ciemnoróżowy
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 41 fotografia, 42 usługi projektów graficznych,
usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka].
(111) 325261
(220) 2019 04 10
(210) 498530
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 03
(732) ROGAL WŁODZIMIERZ FPH OBLATUM, Wolbrom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBLATUM
(540)

(210) 499108

(591) złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 26.04.02, 26.04.14
(510), (511) 30 pieczywo, w szczególnie pieczywo liturgiczne, opłatki, hostie mszalne, komunikanty.

(591) zielony, brązowy, szary, jasnozielony
(531) 29.01.14, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.12, 27.05.17, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
(111) 325259
(220) 2019 04 24
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) BEST-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) best eko
(540)
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(111) 325262
(220) 2019 04 26
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 10
(732) YE ZHONGBIAO, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XI HANG
(540)

(210) 499185

(210) 499105

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 24.01.15, 27.05.01, 28.03.99, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, galanteria, skarpety, zestawy ubrań
dla dzieci, szaliki, rękawiczki.
(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, błękitny,
jasnobrązowy
(531) 29.01.12, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 01.15.15
(510), (511) 4 energia elektryczna, 11 instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, 40 recykling i uzdatnianie odpadów.

(111) 325263
(220) 2019 04 26
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 10
(732) SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 499188
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(540) SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
(540)

(591) ciemnoszary, szary
(531) 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja
na poziomie szkoły średniej i wyższej, prowadzenie studiów podyplomowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, informacja o: edukacji,
o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, studia filmowe, produkcja
filmów, fotoreportaże, obsługa gier w systemie on-line, organizowanie, prowadzenie i obsługa: konferencji, kongresów, sympozjów,
seminariów, zjazdów, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
nauczanie korespondencyjne, publikowanie i wypożyczanie książek,
pokazy kształcenia praktycznego, kultura fizyczna, mikro-wydawnictwa, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach video, organizowanie obozów sportowych, obsługa publikacji elektronicznych
online, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, sporządzanie napisów, przykładowo
do filmów w wersji oryginalnej, usługi w zakresie tłumaczeń, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 42 prace badawczo-rozwojowe, administrowanie stronami komputerowymi, usługi graficzne, instalacje
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
komputerowe, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, projektowanie oprogramowania komputerowego, zarządzanie prawami autorskimi, opracowywanie projektów technicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych.
(111) 325264
(220) 2019 04 26
(210) 499191
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 10
(732) GUBA MARTYNA FORCHANGE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STER NA CEL
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, organizacje szkoleń.
(111) 325265
(220) 2019 04 26
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 10
(732) SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES
(540)

(210) 499192

(591) ciemnoszary, szary
(531) 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja
na poziomie szkoły średniej i wyższej, prowadzenie studiów podyplomowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, informacja o: edukacji,
o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, studia filmowe, produkcja
filmów, fotoreportaże, obsługa gier w systemie on-line, organizowanie, prowadzenie i obsługa: konferencji, kongresów, sympozjów,
seminariów, zjazdów, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
nauczanie korespondencyjne, publikowanie i wypożyczanie książek,
pokazy kształcenia praktycznego, kultura fizyczna, mikro-wydawnictwa, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach video, organizowanie obozów sportowych, obsługa publikacji elektronicznych
online, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, sporządzanie napisów, przykładowo
do filmów w wersji oryginalnej, usługi w zakresie tłumaczeń, wypo-
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życzanie nagrań dźwiękowych, 42 prace badawczo-rozwojowe, administrowanie stronami komputerowymi, usługi graficzne, instalacje
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
komputerowe, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, projektowanie oprogramowania komputerowego, zarządzanie prawami autorskimi, opracowywanie projektów technicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych.

(111) 325266
(220) 2019 04 29
(210) 499272
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 17
(732) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SŁOWIANKA
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
(111) 325267
(220) 2019 04 30
(210) 499302
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 17
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARMONIA
(540)

(591) jasnoniebieski, niebieski, szary, zielony, biały
(531) 24.17.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, nagrania filmów i programów telewizyjnych, nagrania
obrazu, dźwięku lub muzyki, publikacje elektroniczne do pobrania
dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publikacje elektroniczne na nośnikach, 16 wydawnictwa, druki, książki, broszury, materiały dydaktyczne, 35 sprzedaż artykułów medycznych i leczniczych,
w tym leków, kosmetyków, aparatury oraz wyposażenia i mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 36 usługi zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, usługi zarządzania wynajmem i wynajmowaniem nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w nieruchomości, 39 usługi transportu, transport sanitarny i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych, pogotowie do nagłych
wezwań chorobowych i wypadkowych, 41 prowadzenie przedszkoli
i opieki nad dziećmi w wieku szkolnym, medyczne usługi edukacyjne, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej, usługi edukacyjne dotyczące farmacji, organizowanie
sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych
i szkoleniowych, usługi w zakresie tworzenia standardów edukacyjnych w zakresie medycyny, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wszystkie wyżej wymienione usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone
również przez Internet, 42 usługi prowadzenia prac badawczych
i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, badania laboratoryjne,
genetyczne, medyczne badania naukowe, 43 prowadzenie żłobków,
prowadzenie domów opieki dla osób starszych lub potrzebujących
pomocy, 44 szpitale, usługi medyczne, kliniki medyczne, usługi w zakresie ochrony zdrowia, usługi stomatologiczne, medyczne badania
osób, opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, świadczenie
usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi w zakresie prowadzenia domów spokojnej starości, usługi domów opieki, usługi
rehabilitacji i rekonwalescencji, usługi w zakresie badań przesiewowych, medyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji, usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.
(111) 325268
(220) 2019 04 30
(210) 499305
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 17
(732) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NIE
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(510), (511) 41 produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych.

(111) 325269
(220) 2019 04 30
(210) 499306
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 17
(732) LIPIŃSKA BLANKA, Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ten dzień
(510), (511) 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) 325270
(220) 2019 04 30
(210) 499308
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 17
(732) LIPIŃSKA BLANKA, Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kolejne 365 dni
(510), (511) 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) 325271
(220) 2018 11 28
(210) 493219
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) Orange Brand Services Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) ORANGE FLEX
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy do łączności
i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy
do przetwarzania, rejestrowania, przechowywania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, urządzenia i przyrządy do rejestrowania, transmisji, wzmacniania lub odtwarzania dźwięku, obrazów,
informacji lub zakodowanych danych, elektryczne urządzenia i przyrządy do kontroli, testowania inne niż in-vivo, sygnalizacji, sprawdzania, nadzoru i nauczania, optyczne i elektrooptyczne urządzenia
i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt
do obsługi sieci VPN-wirtualnej sieci prywatnej, sprzęt do obsługi
sieci WAN-rozległej sieci komputerowej, sprzęt do obsługi sieci LAN-lokalnej sieci komputerowej, sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, sprzęt komputerowy zapewniający
bezpieczny zdalny dostęp do sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt do sieci ethernet, urządzenia, przyrządy i sprzęt do przetwarzania obrazów, aparaty fotograficzne, fotograficzne urządzenia,
przyrządy i sprzęt, projektory wideo, projektory multimedialne, skanery i czytniki do kodów kreskowych, aparaty i urządzenia telewizyjne i radiowe, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne, urządzenia do uzyskiwania dostępu do programów
emitowanych lub transmitowanych, hologramy, komputery, sprzęt
peryferyjny do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable będące magnetycznymi
nośnikami danych, układy scalone, czyste i nagrane karty magnetyczne, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty
pamięci, karty inteligentne-karty z układem scalonym, karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, identyfikacyjne
karty elektroniczne, karty telefoniczne, telefoniczne karty kredytowe, karty kredytowe, karty debetowe kodowane magnetycznie, karty do gier elektronicznych przeznaczone do użytku w telefonach,
dyski kompaktowe-CD-ROM-y, magnetyczne, cyfrowe i optyczne
nośniki danych, magnetyczne, czyste i zapisane cyfrowe i optyczne
nośniki do zapisywania i przechowywania danych, wstępnie nagrane
płyty CD, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia do odtwarzania plików muzycznych do pobrania, przenośne odtwarzacze medialne,
przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity telekomunikacyjne
i nadawcze, latarnie radiotelefoniczne, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne i maszty telefoniczne, przewody i kable elektryczne,
kable optyczne, kable światłowodowe, druty oporowe, elektrody,
urządzenia do systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale
dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, urządzenia do wprowadzania, przechowywania, konwersji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, sprzęt telefoniczny, sprzęt do telefonów stacjonarnych, przenośnych, mobilnych, używanych bez pomocy rąk lub
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uruchamianych głosem, terminale multimedialne, interaktywne terminale do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne
terminale do transakcji elektronicznych, w tym płatności elektronicznych, urządzenia do przetwarzania elektronicznych płatności, urządzenia i przyrządy przywoławcze, radiowo przywoławcze i radiotelefoniczne, telefony, telefony komórkowe i słuchawki telefoniczne,
maszyny faksymilowe, komputery kieszonkowe-PDA, notatniki elektroniczne, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne urządzenia podręczne do bezprzewodowego odbioru, przechowywania i/
lub transmisji danych, wiadomości, przepływu danych i elektronicznych płatności, przenośne urządzenia elektroniczne umożliwiające
użytkownikowi bieżące kontrolowanie i śledzenie osobistych informacji lub zarządzanie osobistymi informacjami, urządzenia do monitorowania domowego lub przemysłowego zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody, elektryczne i elektroniczne urządzenia
i przyrządy do użytku w lub w związku z wytwarzaniem lub dystrybucją prądu, gazu, wody lub energii elektrycznej lub telekomunikacji, sprzęt do zdalnego kierowania dostawami prądu elektrycznego,
gazu, ciepła, wody i energii, urządzenia, przyrządy i systemy do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych,
adaptery telefoniczne, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia
rąk, uchwyty samochodowe do telefonów, słuchawki, urządzenia
głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych elektronicznych urządzeń przenośnych, torby i futerały przystosowane do przechowywania lub transportu telefonów przenośnych i sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów do nich, paski do telefonów komórkowych,
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie i akumulatory, mikroprocesory, klawiatury, modemy, kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne
urządzenia i narzędzia nawigacyjne, lokalizacyjne i pozycjonujące,
urządzenia i przyrządy do monitorowania inne niż do monitorowania in-vivo, urządzenia i przyrządy radiowe, filmy wideo, urządzenia
i sprzęt audiowizualny, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt
peryferyjny zaprojektowany i dostosowany do użytku z komputerami i urządzeniami audiowizualnymi, kartridże do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów,
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do obsługi sieci VPN-wirtualnej sieci prywatnej, oprogramowanie do obsługi sieci WAN-rozległych sieci komputerowych,
oprogramowanie do obsługi sieci WAN-lokalnych sieci komputerowych, oprogramowanie operacyjne USB, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe
do synchronizacji danych pomiędzy komputerami, procesorami,
urządzeniami rejestrującymi, monitorami oraz urządzeniami elektronicznymi i komputerami centralnymi, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, programy do sieciowych systemów operacyjnych,
komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe do umożliwiania bezpiecznego, zdalnego dostępu do sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie zabezpieczające
komputer, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych,
oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne do pobrania udostępniane on-line za pośrednictwem komputerowych baz danych lub Internetu, oprogramowanie
komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne, w tym modemy,
umożliwiające połączenie z bazami danych, sieciami lokalnymi oraz
z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usług wideotelefonicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie
i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych, usług telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeniowych, oprogramowanie
komputerowe do użytku w wytwarzaniu prądu lub energii elektrycznej, dostarczaniu i dystrybucji gazu i wody lub w związku z tym,
oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier komputerowych, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, pliki muzyczne do pobierania, zdjęcia, obrazy, grafiki, pliki z obrazem, bity dźwiękowe, filmy, programy wideo
i programy audiowizualne, do pobrania, udostępniane on-line lub
z komputerowych baz danych lub z Internetu lub ze stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego monitorowania,
oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, zegarki inteligentne typu smart watches, telefony komórkowe do noszenia, prze-
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nośne urządzenia mobilne, przenośne komputery, przenośne elektroniczne nadajniki i odbiorniki danych, opaski na nadgarstki
przekazujące dane do osobistych asystentów cyfrowych, smartfonów, tabletów, urządzeń PDA oraz komputerów osobistych poprzez
strony internetowe oraz inne komputerowe i elektroniczne sieci komunikacyjne, telefony i smartfony w kształcie zegarka, telefony
i smartfony w kształcie opasek na nadgarstki, telefony i smartfony
w kształcie wisiorków, naszyjników, pierścionków, kolczyków i/lub
innych wyrobów jubilerskich, komputery w kształcie zegarków, komputery w kształcie opasek na nadgarstek, komputery w kształcie wisiorka, naszyjnika, pierścionka, kolczyków i/lub innych wyrobów jubilerskich, osobiste urządzenia monitorujące ćwiczenia oraz osobistą
sprawność fizyczną w kształcie zegarków lub opasek na nadgarstek
wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych, osobiste urządzenia monitorujące ćwiczenia oraz osobistą sprawność fizyczną w kształcie wisiorka, naszyjnika, pierścionka, kolczyków i/lub
innych wyrobów jubilerskich wyłączając urządzenia przeznaczone
do celów medycznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi łączności,
usługi telefoniczne, usługi łączności telefonii mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone za pomocą telefaksu, usługi teleksowe, usługi
gromadzenia i przesyłania wiadomości, radiowe usługi przywoławcze, usługi przełączania rozmów telefonicznych na inny numer, usługi automatycznego odbierania telefonu, usługi biura numerów oraz
poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku,
danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi wiadomości elektronicznych, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją,
usługi wymiany danych, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, transmisja plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej,
usługi transmisyjne, nadawanie lub transmisja programów radiowych lub telewizyjnych, filmów i interaktywnych gier, usługi wideotekstowe, teletekstowe i przeglądania danych, nadawanie, przekazywanie i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi w zakresie przesyłania wiadomości wideo, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi
wideotelefoniczne, przesyłanie informacji, w tym stron internetowych, programów komputerowych i innych danych, wynajem czasu
dostępu do serwera baz danych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych dla telefonicznych hotlines i centrów obsługi telefonicznej call-center, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych hotlines i centrów obsługi telefonicznej call-center, zapewnianie
dostępu do Internetu, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych
z Internetem lub bazami danych, zapewnianie użytkownikom dostępu do Internetu jako dostawcy usług, umożliwianie i obsługa konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i forów dyskusyjnych, zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie,
zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, umożliwianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci dla innych operatorów i osób
trzecich, wynajem infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci innym
operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji,
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów,
łączność za pomocą komputera, transmisja i dystrybucja danych lub
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, tymczasowe umożliwianie dostępu do Internetu na rzecz osób trzecich, elektroniczna transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych przez globalną sieć komputerową,
usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości i aktualności, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania
danych, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych,
wypożyczanie, leasing lub wynajem aparatów, urządzeń, instalacji
lub komponentów do wykorzystania przy świadczeniu wszystkich
wyżej wymienionych usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej usług,, 41 nauczanie i szkolenia, usługi rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, informacja dotycząca edukacji, rozrywki, wydarzeń sportowych i kulturalnych
dostarczana on-line z komputerowych baz danych lub z Internetu
lub za pośrednictwem innych środków, usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi wynajmowania kaset, płyt i gier wideo, a także kaset, płyt oraz gier audio oraz gier komputerowych,
świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, publikowanie i produkcja muzyki, filmów innych niż reklamowe, programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie gier i konkursów,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, udostępnianie
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programów dla gier wideo powszechnego użytku i podręcznych
urządzeń do gier za pośrednictwem łączności bezprzewodowej-nie do pobrania, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie rozrywki filmowej, telewizyjnej i wideo muzycznej za pośrednictwem sieciowych stron interaktywnych,
publikacja tekstów w formie elektronicznej lub innej, usługi publikowania i realizacji mediów dźwiękowych i/lub wizualnych, usługi wystawiennicze organizowane w celach rozrywkowych, edukacyjnych,
szkoleniowych oraz kulturalnych, umożliwienie dostępu on-line
do wystaw i usług wystawienniczych organizowanych w celach rozrywkowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych, organizacja, produkcja i prezentacja koncertów muzycznych, musicali, występów teatralnych i wideo, festiwali, tras i innych muzycznych oraz
kulturalnych występów, wydarzeń i działań, organizowanie, zarządzanie lub przygotowanie imprez wydarzeń dotyczących gier wideo,
obróbka poprodukcyjna w dziedzinie muzyki, wideo i filmu, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów, kursów, zjazdów i wystaw, interaktywne i korespondencyjne kursy szkoleniowe i sesje prowadzone online
za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych lub sieci komputerowych lub innych środków, tłumaczenia, usługi galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi
gier, usługi klubowe, rezerwacja biletów i rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych,
w tym informacji archiwalnych, w formie tekstu elektronicznego, informacji i danych audio i/lub wideo, gier i zabaw, udostępnianie muzyki cyfrowej, nie do pobrania, w Internecie, udostępnianie muzyki
cyfrowej, nie do pobrania, na internetowych stronach MP3, świadczenie usług informacyjnych i doradczych on-line z komputerowej
bazy danych lub przez Internet w zakresie: udostępniania muzyki
cyfrowej (niepobieranej zdalnie) z Internetu, dostarczania zdjęć, obrazów, grafik, nagrań dźwiękowych, filmów, nagrań wideo i nagrań
audiowideo on-line (nie do pobrania), usług fotograficznych, dostarczanie informacji i porad dotyczących wyżej wymienionych usług,
42 udostępnianie informacji jednej lub wielu osobom za pośrednictwem Internetu w jednym miejscu z wykorzystaniem lokalizacji kawiarni, baru, kafeterii, bistro lub restauracji, konserwacja, uaktualnianie i projektowanie oprogramowania komputerowego i programów
komputerowych, usługi programowania komputerowego, sporządzanie i dostarczanie informacji na temat komputerów i infrastruktury sieci komputerowej, usługi w zakresie programowania świadczone on-line, wypożyczanie komputerów, projektowanie, rysunek
i tekst na zamówienie dla celów kompilacji witryn internetowych,
tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, kompilacja, tworzenie i konserwacja rejestru nazw domen, prognozowanie pogody, udzielanie informacji
i porad w zakresie zagadnień związanych ze świadomością środowiskową ekologiczną, usługi w zakresie projektowania wnętrz i usługi
informacyjne i doradcze z nimi związane, obsługiwanie i udostępnianie wyszukiwarek internetowych, usługi programowania w zakresie
informacji do transmisji internetowych, świadczenie usług informacyjnych i doradczych on-line z komputerowej bazy danych lub przez
Internet w zakresie: technologii, nauki, badań technologicznych, badań naukowych, inżynierii przemysłowej, technologii telekomunikacyjnej, technologii komputerowej, technologii informacyjnej, urządzeń i sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego,
wyposażenia oprogramowania komputerowego, komputerowych
urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych, systemów komputerowych, oprogramowania do gier komputerowych i wideo, systemów informacyjnych, testowania produktów, testowania materiałów, wydajności energetycznej, zużycia energii oraz w zakresie
wszystkich uprzednio wymienionych usług.

(111) 325272
(220) 2019 04 19
(210) 499028
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) KOWAL DOMINIK TOMASZ, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mls
(510), (511) 35 wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe w zakresie branży nieruchomości poprzez Internet, udostępnianie powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń reklamowych lub handlowych
o tematyce nieruchomości poprzez Internet.
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(111) 325273
(220) 2019 05 27
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) RADOŃ RAFAŁ SIMMECH, Izdebnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMMECH
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 500277

(591) niebieski, czarny
(531) 15.07.01, 15.07.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 prostownice do blach jako maszyny, nożyce do blach
jako maszyny, separatory arkuszy blachy jako maszyny, maszyny
do rozwijania blachy, maszyny do drukowania na arkuszach blach,
giętarki do blach, wykrawarki do blach, prasy do blach, przenośniki,
manipulatory przemysłowe jako maszyny, 42 projektowanie maszyn
przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie linii produkcyjnych, projektowanie integracji linii produkcyjnych i maszyn.
(111) 325274
(220) 2019 05 27
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) ELIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER ELIT TWOJA SIEĆ SERWISOWA
(540)

(210) 500285

(591) czerwony, biały, ciemnoniebieski
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 1 silikony, preparaty do oszczędzania paliwa, rozpuszczalniki do lakierów, środki chłodzące do silników pojazdów, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, 4 oleje
do smarowania, oleje silnikowe, smary, 7 alternatory jako generatory
prądu przemiennego, chłodnice do silników, cylindry do silników,
filtry jako części maszyn lub silników, kable sterownicze do maszyn
i silników, korbowody do maszyn, motorów i silników, paski klinowe
do silników, pasy do silników, pompy jako części maszyn lub silników,
rozruszniki silników, tłoki jako części maszyn lub silników, tłoki do silników, tłumiki do silników, wały rozrządcze do silników pojazdów,
wentylatory do silników, zawory jako części maszyn lub silników,
złącza uszczelniające jako części silników, 9 automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty
ostrzegawcze do pojazdów, cewki elektryczne, kable elektryczne,
kable rozruchowe do silników, przełączniki elektryczne, przepływomierze, skrzynki akumulatorowe, termostaty do pojazdów, wskaźniki
prędkości, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], 11 instalacja
klimatyzacyjna do pojazdów, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, światła do pojazdów, urządzenia grzejne do odmrażania szyb
w pojazdach, urządzenia grzewcze do pojazdów, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów,
amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, błotniki, drążki skrętne do pojazdów, hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy
do pojazdów, klaksony do pojazdów, koła do pojazdów lądowych,
lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łoża silnika
do pojazdów lądowych, maski silników do pojazdów, mechanizmy
napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, opony do pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, pasy
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, poduszki powietrzne jako
urządzenia bezpieczeństwa w samochodach, podwozia pojazdów,
podwozia samochodów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce
na siedzenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, sprzęgła do pojazdów
lądowych, szczęki hamulcowe do pojazdów, tapicerka do pojazdów,
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tarcze hamulcowe do pojazdów, urządzenia przeciwoślepieniowe
do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki
do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, złącza do przyczep do pojazdów, 17
izolatory do kabli, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, przewody giętkie niemetalowe, uszczelki do rur, 37 konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów.

(111) 325275
(220) 2019 05 27
(210) 500287
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) RADOŃ RAFAŁ SIMMECH, Izdebnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SIMMECH
(510), (511) 7 prostownice do blach jako maszyny, nożyce do blach
jako maszyny, separatory arkuszy blachy jako maszyny, maszyny
do rozwijania blach, maszyny do drukowania na arkuszach blach,
giętarki do blach, wykrawarki do blach, prasy do blach, przenośniki,
manipulatory przemysłowe jako maszyny, 42 projektowanie maszyn
przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie linii produkcyjnych, projektowanie integracji linii produkcyjnych i maszyn.
(111) 325276
(220) 2019 05 27
(210) 500311
(151) 2019 10 17
(441) 2019 07 01
(732) NIEWELT MAGDALENA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Paragrafy mody
(510), (511) 16 artykuły biurowe, biuletyny informacyjne, czasopisma
prawnicze, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały
szkoleniowe, książki, materiały edukacyjne i instruktażowe, monografie, podręczniki, publikacje edukacyjne.
(111) 325277
(220) 2019 05 27
(210) 500313
(151) 2019 10 17
(441) 2019 07 01
(732) MULTICHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAR-BON
(510), (511) 2 farby, lakiery, preparaty antykorozyjne.
(111) 325278
(220) 2012 11 14
(210) 406924
(151) 2019 10 24
(441) 2013 03 04
(732) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUKAS FINANSE KUPUJ SWOBODNIE
(540)

(591) biały, zielony, granatowy
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych z nagraniami,
oprogramowanie komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki
danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, moduły ładowalne
z publikacjami w formie elektronicznej oraz zawierające treści multimedialne, 16 druki i publikacje dotyczące finansów, bankowości, kart
kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem urządzeń, drukowane materiały reklamo-
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we, materiały reklamowe z papieru lub z tektury, wizytówki, kalendarze, broszury informacyjne, notesy, terminarze, materiały piśmienne,
przybory do pisania, 35 reklama, kreowanie wizerunku firmy, usługi
marketingowe, usługi promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwania stałych klientów w formie programów lojalnościowych,
organizowanie imprez w celach promocyjnych i reklamowych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe bazy danych,
36 operacje bankowe, usługi bankowe, z uwzględnieniem usług
bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy elektroniczne
(home banking lub electronic banking), usługi finansowe, analizy finansowe, doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów, obsługa kredytów i pożyczek ratalnych,
finansowanie pożyczek i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa
kart płatniczych, pośrednictwo finansowe, powiernictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
zarządzanie finansami, informacja o usługach i produktach bankowych i finansowych.

(111) 325279
(220) 2019 05 22
(210) 500121
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Biotebal. Zaufaj sile leku
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 325280
(220) 2019 05 22
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VILLA BELLUCCI
(540)

(210) 500127
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(111) 325282
(220) 2019 05 23
(210) 500176
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) ŚLIWIŃSKI JAROSŁAW, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIOŁUŚ
(510), (511) 3 zapachy, środki perfumeryjne i zapachowe, środki
odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapachowe do celów
domowych, preparaty zapachowe, pokojowe spraye zapachowe,
środki zapachowe do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, dyfuzory
z patyczkami zapachowymi, mieszaniny zapachowe potpourri,
kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], olejki zapachowe, saszetki zapachowe, kryształki do kąpieli, pojemniki z substancjami
zapachowymi, zioła do kąpieli, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, perfumowane mieszanki suszonych ziół i kwiatów
(potpourri), 5 zioła lecznicze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, leki ziołowe, suplementy ziołowe, lecznicze napary ziołowe, wyciągi z ziół leczniczych, przeciwutleniacze uzyskane z ziół,
wywary z ziół leczniczych, herbata ziołowa [napoje lecznicze],
zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, napoje ziołowe
do użytku leczniczego, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
mieszanki ziołowe do użytku medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, kremy ziołowe do celów medycznych, lecznicze
wyciągi ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 30 zioła przetworzone, zioła suszone, zioła konserwowane,
napary ziołowe, herbaty ziołowe [napary], suszone zioła do celów
kulinarnych, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, ziołowo-miodowe
pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], sosy ziołowe, nielecznicze
słodycze zawierające aromaty ziołowe.
(111) 325283
(220) 2019 05 24
(210) 500207
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) DYLEWSKI TOMASZ ENDORFINA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENDORFINA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 44 usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych .

(591) jasnoszary, ciemnoszary, ciemnoczerwony, złoty, biały
(531) 29.01.15, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 24.01.03,
24.01.05, 24.01.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 325281
(220) 2019 05 23
(210) 500166
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) ŹRÓDŁO ŻYWIEC WOŹNICZKA SPÓŁKA JAWNA,
Międzybrodzie Żywieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Źródło Żywiec
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 02.01.23
(510), (511) 32 woda źródlana.

(111) 325284
(220) 2019 05 24
(210) 500226
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WYCISK
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje niegazowane owocowe, soki, soki świeżo wyciskane, lemoniada.
(111) 325285
(220) 2019 05 27
(210) 500257
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Willy
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, zwierzęta żywe, słód, rośliny naturalne (żywe), nasiona, lizawka jako sól do lizania dla zwierząt,
pokarm dla zwierząt domowych, świeże owoce i warzywa.
(111) 325286
(220) 2019 05 17
(210) 499964
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) VIRTLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V
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(540)

(591) fioletowy
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.05
(510), (511) 42 usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego.
(111) 325287
(220) 2019 05 20
(210) 499986
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) MERINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AntiScarin
(510), (511) 5 plastry, materiały opatrunkowe, plasterki przylepne
do celów medycznych, wyroby medyczne, preparaty do leczenia
blizn, 10 silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, artykuły związane z porodem.
(111) 325288
(220) 2019 05 20
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) ASF PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTO PREMIUM
(540)

(210) 499990

(591) pomarańczowy, granatowy
(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, informacje
o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
ubezpieczeń na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniowych samochodach, pośrednictwo w ubezpieczeniowych od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, pośrednictwo w zakresie
ubezpieczeń na życie, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych
niż na życie, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia
od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia samochodowe,
ubezpieczenia dotyczące pojazdów.
(111) 325289
(220) 2016 05 22
(210) 456783
(151) 2019 05 31
(441) 2016 08 01
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary
ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów optycz-
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ne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria do okularów,
oprawki do okularów, futerały do okularów, etui na okulary, łańcuszki do okularów, sznurki do okularów, 14 breloki, oprawki okularów
z metali szlachetnych, 18 dyplomatki, aktówki kufry, torby, torebki,
torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne, teczki, tornistry, etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy
i paski skórzane, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy,
skóry zwierzęce, imitacje skóry, walizki, walizy, nosidełka dla dzieci,
futra, skórzane pudła na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali
szlachetnych, siatki na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, 25
odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, obuwie sportowe,
nakrycia głowy, bielizna, kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty,
podkoszulki, t-shirty, koszule, bluzki, pulowery, rękawiczki, wkładki
do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów, paski do butów, podeszwy do butów, pantofle, drewniaki, klapki, sandały, getry, kamizelki, kapelusze,
czapki, odzież sportowa, stroje i kostiumy do opalania i pływania,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, leginsy, marynarki, spodnie,
nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki,
rajstopy, rajtuzy, kombinezony, 26 błyskotki do ubrań, broszki jako
dodatki ubraniowe, ozdoby do kapeluszy i obuwia nie z metali szlachetnych, kokardy do włosów, koronkowe ozdoby, ozdoby do włosów, wsuwki do włosów, spinki do włosów, spinki układające włosy,
zatrzaski, opaski na włosy, lamety (ozdoby odzieży), opaski na ręce,
emblematy ozdobne, ozdoby do włosów, zapięcia do pasków, pióra
(dodatki do ubrań), hafty srebrne, zapięcia do szelek, dekoracyjne akcesoria do włosów, gumki do włosów, sztuczne włosy, sztuczne kwiaty, szpilki do układania włosów, treski z włosów, warkocze z włosów,
włosy sztuczne, wstążki do włosów, wsuwki do włosów, 35 sprzedaż
artykułów medycznych o przeznaczeniu okulistycznym szkieł i oprawek do okularów, soczewek kontaktowych, płynów do soczewek
kontaktowych oraz sprzętu do diagnozy medycznej w okulistyce dla
gabinetów okulistycznych i zakładów optycznych, poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować w hurtowni i w sklepie także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu, 41 usługi w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej i edukacyjnej o tematyce
handlowej i medycznej, okulistycznej, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów o tematyce handlowej
i medycznej, okulistycznej.

(111) 325290
(220) 2018 06 29
(210) 487693
(151) 2019 09 06
(441) 2018 10 08
(732) YANGZHOU DONGSHENG AUTOMOTIVE CROP., Yangzhou (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YDA DongSheng
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy elektryczne, łoża silnika do pojazdów lądowych, koła samochodowe, pojazdy do poruszania się drogą lądową,
powietrzną, wodną lub kolejową, opony do pojazdów, gąsienicowy
układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, osie pojazdów, amortyzatory do samochodów, sprzęgła do pojazdów lądowych.
(111) 325291
(220) 2018 09 24
(210) 490852
(151) 2019 08 20
(441) 2018 12 10
(732) PRUS-ZIELIŃSKA MONIKA, Środa Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AQUALITY
(510), (511) 11 dystrybutory wody, filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, urządzenia do produkcji lodu i dystrybutory automatyczne w jednym, 21 butelki, termosy, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, menażki, pojemniki do napojów, pojemniki
do użytku domowego, naczynia, dzbanki, filiżanki, kubki, słoje, słoiki,
przybory kuchenne, 32 napoje bezalkoholowe, preparaty do pro-
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dukcji napojów, wody, soki, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: dystrybutory wody, filtry do sanitarnych dystrybutorów wody,
urządzenia do produkcji lodu i dystrybutory automatyczne w jednym, butelki, termosy, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, menażki, pojemniki do napojów, pojemniki do użytku domowego, naczynia, dzbanki, filiżanki, kubki, słoje, słoiki, przybory
kuchenne, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów,
wody, soki, 43 wynajem dystrybutorów wody, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.

(111) 325292
(220) 2018 09 26
(210) 491003
(151) 2019 08 21
(441) 2018 12 27
(732) FINCH LOCKERBIE CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINCH LOCKERBIE
(540)

(531) 24.09.03, 24.09.05, 24.09.12, 27.05.01
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkań], zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, konsultacje budowlane, nadzór budowlany.
(111) 325293
(220) 2018 11 15
(151) 2019 08 09
(441) 2019 02 25
(732) RYTM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER FIX
(540)

(210) 492712

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.18, 26.01.02, 26.01.03,
26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 2 farby, lakiery, emalie, środki zapobiegające korozji, środki
zabezpieczające drewno, 17 materiały wypełniające, uszczelniające,
izolacyjne w aerozolu, 19 niemetalowe materiały budowlane.
(111) 325294
(220) 2018 11 16
(210) 492748
(151) 2019 08 09
(441) 2019 02 25
(732) NOVENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iOleje
(540)

(591) czarny, biały, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 1 płyny hamulcowe, oleje hamulcowe, oleje hydrauliczne do układów hamulcowych, oleje do obwodów hydraulicznych,
płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, ciecze chłodzące do chłodnic samochodowych, 4 oleje silnikowe, oleje samochodowe, środki
polepszające spalanie [oleje], techniczne oleje, oleje techniczne,
oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje do turbosprężarek,
oleje do turbin, oleje oczyszczone do silników, oleje zawierające
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dodatki antykorozyjne, oleje syntetyczne do sprężarek, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje do silników samochodowych,
oleje smarowe [smary przemysłowe], oleje smarujące do kół, oleje
smarujące do urządzeń samochodowych, oleje smarujące do silników benzynowych, oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, oleje do hydrodynamicznych napędów do pojazdów, smary,
smary samochodowe, smary do maszyn, smary do samochodów,
smary do podwozi, smary do pojazdów, smary do pojazdów silnikowych, smary zawierające dodatki zmniejszające tarcie, samochodowe smary do silników samochodowych, smary do montażu opon
pneumatycznych, smary do demontażu opon pneumatycznych, 35
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
płyny hamulcowe, oleje hamulcowe, oleje hydrauliczne do układów
hamulcowych, oleje do obwodów hydraulicznych, płyny chłodzące
do chłodnic pojazdów, ciecze chłodzące do chłodnic samochodowych, oleje silnikowe, oleje samochodowe, środki polepszające spalanie [oleje], techniczne oleje, oleje techniczne, oleje smarowe jako
oleje hydrauliczne, oleje do turbosprężarek, oleje do turbin, oleje
oczyszczone do silników, oleje zawierające dodatki antykorozyjne,
oleje syntetyczne do sprężarek, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje do silników samochodowych, oleje smarowe [smary
przemysłowe], oleje smarujące do kół, oleje smarujące do urządzeń
samochodowych, oleje smarujące do silników benzynowych, oleje
smarowe do silników pojazdów mechanicznych, oleje do hydrodynamicznych napędów do pojazdów, smary, smary samochodowe,
smary do maszyn, smary do samochodów, smary do podwozi, smary
do pojazdów, smary do pojazdów silnikowych, smary zawierające
dodatki zmniejszające tarcie, samochodowe smary do silników samochodowych, smary do montażu opon pneumatycznych, smary
do demontażu opon pneumatycznych usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: płyny hamulcowe, oleje
hamulcowe, oleje hydrauliczne do układów hamulcowych, oleje
do obwodów hydraulicznych, płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, ciecze chłodzące do chłodnic samochodowych, oleje silnikowe,
oleje samochodowe, środki polepszające spalanie [oleje], techniczne
oleje, oleje techniczne, oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje
do turbosprężarek, oleje do turbin, oleje oczyszczone do silników,
oleje zawierające dodatki antykorozyjne, oleje syntetyczne do sprężarek, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje do silników
samochodowych, oleje smarowe [smary przemysłowe], oleje smarujące do kół, oleje smarujące do urządzeń samochodowych, oleje
smarujące do silników benzynowych, oleje smarowe do silników
pojazdów mechanicznych, oleje do hydrodynamicznych napędów
do pojazdów, smary, smary samochodowe, smary do maszyn, smary do samochodów, smary do podwozi, smary do pojazdów, smary
do pojazdów silnikowych, smary zawierające dodatki zmniejszające
tarcie, samochodowe smary do silników samochodowych, smary
do montażu opon pneumatycznych, smary do demontażu opon
pneumatycznych usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych.

(111) 325295
(220) 2018 11 30
(210) 493322
(151) 2019 09 27
(441) 2019 03 11
(732) RĄPCA LESZEK KRZYSZTOF GRM MEDIA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FACHPRACA
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 14.07.01, 14.07.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 publikacja ofert pracy w portalu internetowym.
(111) 325296
(220) 2019 04 04
(210) 498268
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) WÓJCIK WITOLD, EDWARD WÓJTOWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE WITMAR SPÓŁKA
CYWILNA, Wiśniowa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WITMAR
(540)
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(732) B.E.L.T.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Woskrzenice Duże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B.E.L.T.S.
(540)

(591) czerwony
(531) 26.11.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 37 usługi brukarskie, brukarstwo i kafelkowanie, budowa
autostrad, budowa sieci autostrad, budowa autostrad na zamówienie, prace konserwacyjne na autostradach, pokrywanie powierzchni
chodników, asfaltowanie, budowa infrastruktury, budowa jezdni, budowa ulic, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, układanie
nawierzchni drogowych, usługi doradcze w zakresie asfaltowania,
uszczelnianie dróg, uszczelnianie nawierzchni, usługi znakowania
nawierzchni, znakowanie poziome dróg, malowanie lub naprawa
znaków, konserwacja znaków, usługi stawiania znaków, budowa
znaków, instalowanie ulicznych afiszy informacyjnych, stawianie
ulicznych barierek ochronnych, malowanie pasów na nawierzchni,
nakładanie powłok w tunelach, budowanie mostów, układanie nawierzchni bitumicznych na drogach, pokrywanie powierzchni ścieżek dla pieszych, pokrywanie powierzchni dróg rowerowych.
(111) 325297
(220) 2019 05 21
(210) 500060
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) NIEDZIAŁEK AGNIESZKA AGN, Sulejówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WŁOSING
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów, kosmetyki, 41 publikowanie, publikowanie książek, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie materiałów
drukowanych, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 325298
(220) 2019 04 17
(210) 498903
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 24
(732) MAJSTER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mienia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MP MAJSTERPOL
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02, 26.03.23
(510), (511) 36 usługi celne, 39 przewóz samochodami ciężarowymi,
spedycja, logistyka transportu.
(111) 325300
(220) 2019 04 17
(210) 498918
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 17
(732) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VC VICTORIA CYMES 1981 OGRÓD SMAKÓW SYROP O SMAKU
MALINOWYM TWÓJ ULUBIONY! VC VICTORIA CYMES 1981
spożywać 1:10 rozcieńczony
(540)

(591) biały, bezowy, brazowy, czerwony, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.08, 25.01.15, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 32 wyciągi z owoców, syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowania napojów, koncentraty napojów, esencje
do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 325301
(220) 2018 07 16 K
(210) 496982
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) Tequila Sauza, S. DE R.L. DE C.V., Tequila (MX)
(540) (znak słowny)
(540) HORNITOS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, tequila.

(591) szary, czerwony
(531) 07.03.11, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje do użytku w przemyśle budowlanym, kleje konstrukcyjne do użytku w budownictwie, kleje i preparaty klejące
przeznaczone dla przemysłu, kleje do płytek, kleje do wykańczania
i gruntowania, grunt do ścian, składniki chemiczne dla budownictwa,
preparaty biobójcze dla budownictwa, 2 farby, lakiery, mieszanki
gruntujące, powłoki gruntowe, uszczelniające podkłady gruntowe,
17 zaprawy izolacyjne, farby i lakiery izolacyjne, tynk izolacyjny, materiały izolacyjne z włókna szklanego do użytku w budownictwie,
siatki z włókna szklanego do celów izolacyjnych, izolacja do celów
budowlanych, 19 gips, beton, zaprawy budowlane, niemetalowe
materiały budowlane, zaprawy klejowe do celów budowlanych,
tynk, tynk do użytku w budownictwie, zaprawa do naprawy pęknięć
w tynku, piasek, piasek do użytku w budownictwie, płytki ceramiczne, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, cegły, cegły elewacyjne.
(111) 325299
(151) 2019 10 16

(220) 2019 04 17
(441) 2019 06 24

(210) 498909

(111) 325302
(220) 2019 04 18
(210) 498933
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 24
(732) SZLENDAK ZENON FRYZOPOL, Klembów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Leo profesjonalne kosmetyki do włosów
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji włosów, w tym: balsamy,
maski, fluidy, kremy, żele, pasty, odżywki, płukanki, pianki, lotiony, woski, brylantyny, oliwki, jedwabie, gumy i kleje do włosów,
rozjaśniacze i nabłyszczacze do włosów, szampony, farby i lakiery
do włosów, w tym szampony, farby i lakiery koloryzujące, płyny
do trwałej ondulacji, utrwalacze do trwałej ondulacji, woda utleniona w kremie.
(111) 325303
(220) 2019 04 18
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) WĘGRZECKI DARIUSZ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING DYSTRYBUCJA po królewsku

(210) 498936
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(540)

(591) czerwony, czarny, złoty, żółty, brązowy
(531) 24.09.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej mięsa i wędlin, usługi zaopatrzeniowe na rzecz osób trzecich w zakresie mięsa
i wędlin, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie promocji towarów
i usług, reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, organizacja
i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, dystrybucja, z pominięciem transportu, towarów w postaci mięsa i wędlin, usługi w zakresie pośrednictwa w handlu, zarządzanie w działalności handlowej, usługi agencji importowe-eksportowej, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych.
(111) 325304
(220) 2019 04 18
(210) 498937
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Liberty Properties
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie badania rynku, organizowanie i prowadzenie kampanii
reklamowych, usługi analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 36
administrowanie finansami, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe,
transakcje finansowe, usługi finansowania, wycena nieruchomości,
wycena majątku i mienia, zarządzanie finansami, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami i domami czynszowymi, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych, dzierżawa i wynajem
nieruchomości, finansowanie nieruchomości i inwestycji budowlanych, usługi nabywania nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, agencje pośrednictwa
nieruchomości, nabywanie gruntów i nieruchomości na rzecz osób
trzecich, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa budynków
dróg mostów, 41 usługi wydawnicze i reporterskie.
(111) 325305
(220) 2019 04 18
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick (US)
(540) (znak słowny)
(540) BUILT TO WORK
(510), (511) 9 szkła i soczewki kontaktowe.

(210) 498939

(111) 325306
(220) 2019 04 18
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) SIMPLE DAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TWÓJ CEL TO
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 498940

(111) 325307
(151) 2019 10 01

(210) 498947

(220) 2019 04 18
(441) 2019 06 03
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(732) LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Liberty Investments
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie badania rynku, organizowanie i prowadzenie kampanii
reklamowych, usługi analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 36
usługi finansowe, pieniężne ubezpieczeniowe, usługi inwestycyjne,
inwestycje kapitałowe, majątkowe, przemysłowe, inwestycje w fundusze powiernicze, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, transakcje finansowe,
usługi finansowania, usługi w zakresie wycen, wycena nieruchomości, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, nabywanie
w celu prowadzenia inwestycji finansowych, analiza Inwestycyjna,
opieka nad Inwestycjami, powiernictwo inwestycyjne, doradztwo
w zakresie inwestycji finansowych i kapitałowych, konsultacje w zakresie Inwestycji, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie
funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja.
(111) 325308
(220) 2019 04 19
(210) 499006
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 17
(732) ASKOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAFE BRICK
(540)

(531) 27.05.01, 25.01.13
(510), (511) 1 preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem farb i olejów].
(111) 325309
(220) 2019 01 25
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 17
(732) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(540) (znak słowny)
(540) ALDARO
(510), (511) 5 herbicydy.

(210) 495249

(111) 325310
(220) 2019 01 28
(210) 495263
(151) 2019 09 27
(441) 2019 04 29
(732) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan Golibroda
(540)

(591) beżowy, czarny, szary
(531) 02.01.23, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, farby do brody, farby do włosów, kosmetyki,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, mydła, mydło do golenia, odżywki do włosów, olejki do celów
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kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki toaletowe, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, preparaty
do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, produkty do odświeżania oddechu w sprayu,
produkty perfumeryjne, suche szampony, szampony, tłuszcze do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda
perfumowana, wosk do wąsów, zestawy kosmetyków, 5 lecznicze
płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty
toaletowe, lecznicze suche szampony, olejki lecznicze, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, pomady do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, szampony lecznicze.

(111) 325311
(220) 2019 01 29
(210) 495332
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDYCJA LIMITOWANA Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ!
mini SERNICZKI na chrupiącym spodzie BEZ PIECZENIA BAW SIĘ
SMAKIEM W OPAKOWANIU MASA SERNIKOWA I KRUCHY SPÓD
(540)

(591) czerwony, różowy, pomarańczowy, żółty, złoty, zielony,
niebieski, biały, szary, brązowy
(531) 05.07.08, 05.07.14, 08.01.25, 08.07.15, 11.03.02, 25.01.15,
26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta w proszku, koncentraty ciast w proszku, ciasta,
ciasta mrożone, desery w proszku, desery lodowe, desery mrożone,
koncentraty deserów w formie kremów do ciast, pianki do ciast, serniki, ozdoby do ciast, wyroby cukiernicze, ciasta o przedłużonej trwałości, proszki do wyrobu ciast.
(111) 325312
(220) 2019 02 07
(210) 495712
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) SEAM Group LLC, Indianapolis (US)
(540) (znak słowny)
(540) SEAM GROUP
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do gromadzenia
i utrzymywania danych fotograficznych, termo graficznych, wibracyjnych, olejowych, numerycznych, ewaluacyjnych i porównawczych, dotyczących prewencyjnej konserwacji, napraw i inspekcji
budynków i wyposażenia oraz opracowania raportów na podstawie takich danych, mobilne aplikacje komputerowe zapewniające
mobilny dostęp do danych fotograficznych, termograficznych, wibracyjnych, olejowych, numerycznych, ewaluacyjnych i porównawczych, dotyczących prewencyjnej konserwacji, napraw i inspekcji
budynków i wyposażenia oraz do raportów na podstawie takich danych, oprogramowanie komputerowe do zbierania, organizowania,
przekazywania, przechowywania i udostępniania danych klientów
i informacji w dziedzinie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i programów oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego,
ograniczenia ryzyka porażenia prądem oraz prewencyjnej konser-
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wacji, termografii w podczerwieni, procedur odłączania-oznaczania
/LOTO/ oraz bezpieczeństwa palnych pyłów, oprogramowanie komputerowe do zbierania, zestawiania, gromadzenia i prezentacji praktyk i procedur zarządzania konserwacją oraz narzędziami badania
niezawodności, działalności zarządzania konserwacją i działalności
konserwacyjnej, oprogramowanie komputerowe do monitorowania zadań, działań i danych dotyczących środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska,
zdrowia i bezpieczeństwa, w celu prowadzenia rejestrów i sprawozdawczości, sprzęt elektroniczny na podczerwień, mianowicie
systemy, urządzenia i elementy do obrazowania w podczerwieni
i termicznego, okna i zestawy montażowe chroniące przed podczerwienią do systemów obrazowania w podczerwieni i termicznego
oraz do detektorów na podczerwień, 16 papierowe karty i etykiety
bezpieczeństwa do użycia w programach odłączania/oznaczania /
LOTO/ w celu bezpiecznej konserwacji i obsługi instalacji elektrycznych, druki, mianowicie pisemne przewodniki o systemach bezpieczeństwa w dziedzinach bezpieczeństwa elektrycznego, ograniczenia ryzyka porażenia prądem i prewencyjnej konserwacji, termografii
w podczerwieni, procedur odłączania-oznaczania /LOTO/ oraz bezpieczeństwa palnych pyłów, 37 usługi konserwacyjne na podstawie
analizy budynków, konstrukcji, pomieszczeń oraz elektrycznego,
mechanicznego i dachowego wyposażenia i materiałów, instalacja
sprzętu elektronicznego na podczerwień, mianowicie systemów,
urządzeń i elementów do obrazowania w podczerwieni i termicznego, okna i zestawy montażowe chroniące przed podczerwienią
do systemów obrazowania w podczerwieni i termicznego oraz
do detektorów na podczerwień, 41 usługi szkolenia BHP dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, ograniczenia
ryzyka porażenia prądem, prewencyjnej konserwacji instalacji elektrycznych, termografii w podczerwieni dla ograniczenia ryzyka porażenia prądem, procedur odłączania-oznaczania /LOTO/ oraz bezpieczeństwa palnych pyłów, 42 wykonywanie kontroli obiektów pod
względem bezpieczeństwa elektrycznego i bezpieczeństwa palnych
pyłów, wykonywanie termografii w podczerwieni w celu oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, wykonywanie
oceny zagrożenia powstania wyładowania łukowego w instalacjach
elektrycznych, ocena, rozwój i wdrożenie programów odłączania/
oznaczania /LOTO/ w celu bezpiecznej konserwacji i obsługi instalacji elektrycznych, prowadzenie testów środowiskowych, mianowicie
testów palnych pyłów i analiz zagrożenia pyłowego, oraz ocena, rozwój i wdrożenie programów kontroli administracyjnej i technicznej
w zakresie ograniczenia zagrożenia pyłowego, usługi inżynieryjne,
mianowicie projektowanie systemów bezpieczeństwa elektrycznego i ograniczenia zagrożenia pyłowego, usługi komputerowe,
mianowicie działanie jako dostawca usług aplikacyjnych w zakresie
zarządzania wiedzą dla oprogramowania aplikacyjnego na serwerach stron trzecich w celu zbierania, organizowania, przekazywania, przechowywania i udostępniania danych klientów i informacji
w dziedzinie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i programów
oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, ograniczenia ryzyka porażenia prądem oraz prewencyjnej konserwacji, termografii w podczerwieni, procedur odłączania-oznaczania /LOTO/
i bezpieczeństwa palnych pyłów, usługi komputerowe, mianowicie
działanie jako dostawca usług aplikacyjnych w zakresie zarządzania
wiedzą dla oprogramowania aplikacyjnego na serwerach stron trzecich w celu zarządzania i zgłaszania inspekcji dachów z powietrza,
napraw dachów, gwarancji na dachy oraz danych fotograficznych,
termograficznych, wibracyjnych, olejowych, numerycznych, ewaluacyjnych i porównawczych, dotyczących prewencyjnej konserwacji,
napraw i inspekcji budynków i wyposażenia, inspekcje budynków,
konstrukcji, pomieszczeń, wyposażenia i materiałów w celu oceny
ich stanu, analiza stanu budowlanego budynków, konstrukcji, pomieszczeń i wyposażenia, zarządzanie portalami internetowymi dla
stron trzecich, mianowicie zarządzanie portalami internetowymi
zawierającymi obrazy fotograficzne i inne dane dotyczące stanu
i konserwacji budynków i wyposażenia, oraz dostarczanie informacji
w zakresie inspekcji budowlanej przez światową sieć komputerową,
usługi komputerowe, mianowicie działanie jako dostawca usług aplikacyjnych w zakresie zarządzania wiedzą dla oprogramowania aplikacyjnego na serwerach stron trzecich w celu zbierania, zestawiania,
gromadzenia i prezentacji praktyk i procedur zarządzania konserwacją oraz narzędziami badania niezawodności, działalności zarządzania konserwacją i działalności konserwacyjnej, usługi komputerowe,
mianowicie działanie jako dostawca usług aplikacyjnych w zakresie
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zarządzania wiedzą dla oprogramowania aplikacyjnego na serwerach stron trzecich w celu monitorowania zadań, działań i danych
dotyczących środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz zgodności
z przepisami dotyczących środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa,
w celu prowadzenia rejestrów i sprawozdawczości, doradztwo techniczne w zakresie konserwacji, naprawy i obsługi, optymalizacji magazynu i stanów magazynowych, stosowania metodologii poprawy,
zasad oszczędnej produkcji i oszczędnego przedsiębiorstwa do zarządzania konserwacją, wzmacniania kadry, analizy rodzajów i skutków błędów /FMEA/, analizy przyczyn pierwotnych /RCA/, wdrażania,
optymalizacji i integracji komputerowego systemu zarządzania konserwacją /CMMS/.

(111) 325313
(220) 2019 04 30
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 17
(732) IVANENKO OLEKSANDR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) roadexpay
(540)

(210) 499309

(591) zielony, żółty
(531) 24.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet,
informacje bankowe, operacje bankowe, oszczędności bankowe,
bankowość hipoteczna, emisja bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, zarządzanie finansami,
wycena finansowa, doradztwo finansowe, informacje finansowe,
operacje finansowe, usługi finansowe, tworzenie funduszy inwestycyjnych, karty debetowe, usługi w zakresie kart kredytowych, emisja
kart kredytowych, operacje bankowe, operacje finansowe, operacje
walutowe, organizacja zbiórek, wymiana pieniędzy, transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału, tworzenie funduszy inwestycyjnych, operacje walutowe, wymiana walut, wymiana pieniędzy,
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym.
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(510), (511) 30 gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa w postaci
całych ziaren, kawa mielona, kawa.

(111) 325317
(220) 2019 05 10
(210) 499616
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALPINUSEPTOL
(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) 325318
(220) 2019 05 10
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) UTS-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i INDIVITEM’S
(540)

(210) 499618

(111) 325314
(220) 2019 04 30
(210) 499328
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 17
(732) KACHEL-TUJDOWSKI MICHAŁ VIN-BAD, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CUSTOS
(510), (511) 33 wino.

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 walizki, aktówki, artykuły podróżne-walizki, torby, bagaż, kufry i walizki, kosmetyczki, plecaki, torby, torebki, zestawy podróżne, walizy, walizki z kółkami, walizki skórzane, walizki podróżne
podręczne, walizki podróżne, walizki na kółkach.

(111) 325315
(220) 2019 04 30
(210) 499329
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 17
(732) KACHEL-TUJDOWSKI MICHAŁ VIN-BAD, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRIOR
(510), (511) 33 wino.

(111) 325319
(220) 2019 05 11
(210) 499623
(151) 2019 10 14
(441) 2019 06 24
(732) DŁUGOSZ ANDRZEJ P.P.H.U. PROELITE, Łask (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELITE DETAILER
(540)

(111) 325316
(220) 2019 05 10
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) MOBICONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIEKAWA
(540)

(591) beżowy, biały
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 499602

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, nabłyszczania i ochrony wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni samochodowych,
środki do mycia i pielęgnacji pojazdów w tym detergenty, woski
samochodowe, szampony do samochodów, środki do mycia szyb
z wyłączeniem płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych,
środki do czyszczenia do silników, środki do czyszczenia i pielęgnacji chromu, środki czyszczące do felg, preparaty do czyszczenia,
nabłyszczania i odnawiania opon samochodowych, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej z preparatami
do czyszczenia, nabłyszczania i ochrony wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni samochodowych, środkami do mycia i pielęgnacji
pojazdów w tym detergentami, woskami samochodowymi, szamponami do samochodów, środkami do czyszczenia silników, środkami
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do czyszczenia i pielęgnacji chromu, środkami czyszczącymi do felg,
preparatami do czyszczenia, nabłyszczania i odnawiania opon samochodowych, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej z preparatami
do czyszczenia, nabłyszczania i ochrony wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni samochodowych, środkami do mycia i pielęgnacji
pojazdów w tym detergentami, woskami samochodowymi, szamponami do samochodów, środkami do czyszczenia silników, środkami
do czyszczenia i pielęgnacji chromu, środkami czyszczącymi do felg,
preparatami do czyszczenia, nabłyszczania i odnawiania opon samochodowych.

(111) 325320
(220) 2019 05 11
(210) 499633
(151) 2019 10 14
(441) 2019 06 24
(732) ZABORSKA-ZIELIŃSKA KATARZYNA NIE MA LIPY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NIE MA LIPY
(510), (511) 40 wynajem maszyn i urządzeń do wyrębu drzew, frezowanie, obróbka drewna, ścinanie i obróbka drewna, 44 sadzenie
drzew ogrodowych, wynajem sprzętu do przycinania drzew, udzielanie informacji związanych z sadzeniem drzew ogrodowych, usługi
ogrodnicze, usługi pielęgnacji roślin-usługi ogrodnicze, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, usługi doradcze w zakresie upraw
w związku z ogrodnictwem, usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, sadzenie drzew,
sadzenie drzew w celach kompensacji emisji dwutlenku węgla
do atmosfery, sadzenie roślin, ogrodnictwo, doradztwo z zakresu
ogrodnictwa, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi leśnictwa, chirurgia drzew, ogrodnictwo krajobrazowe.
(111) 325321
(220) 2019 04 09
(210) 498471
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) URBAŃSKA-DROBNY MARZENA, Sucha Beskidzka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krówka ŻYWIECKA
(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.05.19, 05.05.21
(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania na prezenty,
30 wyroby cukiernicze, pomadki (cukierki), pralinki, 35 reklama zewnętrzna, reklama, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe.
(111) 325322
(220) 2019 05 12
(210) 499636
(151) 2019 10 14
(441) 2019 06 24
(732) SERGIEL KATARZYNA WITALNI, Strzegom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W witalni
(540)
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(732) KOPACZ MARCIN KANCELARIA DORADCY
RESTRUKTURYZACYJNEGO I SYNDYKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BW 1860 BROWAR WYSZKOW
(540)

(591) złoty, zielony, biały
(531) 05.07.01, 05.03.11, 24.09.05, 26.11.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(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, 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 bezalkoholowych o smaku piwa, shandy jako
napoju składającego się z piwa i lemoniady, mineralizowanych piw,
drinków na bazie piwa.
(111) 325324
(220) 2019 05 12
(210) 499646
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) MICHAŁEK BARBARA MARIA FIRMA PRODUKCYJN0HANDLOWA PRIMUS, Złotów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ”PRIMUS”
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.02
(510), (511) 16 rolki do kas sklepowych, rolki papieru do maszyn liczących, rolki papieru do ciągłego zapisu danych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa rolek do kas sklepowych, rolek papieru do maszyn
liczących, rolek papieru do ciągłego zapisu danych.
(111) 325325
(220) 2019 05 12
(210) 499648
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) KRZEMIŃSKI PIOTR PIKAMADO.PL, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZPRYCHY.COM
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia biznesowe.
(111) 325323
(151) 2019 10 09

(220) 2019 05 12
(441) 2019 06 24

(210) 499640

(591) szary, czerwony
(531) 15.07.09, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa rowerów, rowerów
górskich, rowerów miejskich, rowerów szosowych, rowerów elektrycznych, rowerów turystycznych, odzieży sportowej, odzieży dla
rowerzystów, butów dla rowerzystów, kasków rowerowych, akcesoriów do kasków rowerowych, okularów dla rowerzystów, plecaków,
akcesoriów do rowerów, środków do czyszczenia części rowerowych,
narzędzi ręcznych.

(111) 325326
(220) 2019 05 13
(210) 499655
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) FIG MARCIN SOFTWARE, Kicin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Labmaster.pl
(510), (511) 9 oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie związane
ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe,
komputerowe programy sterujące, komputerowe bazy danych,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, programy komputerowe
do pobrania, aparatura i przyrządy dla chemii, sprzęt komputerowy,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe
i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego.
(111) 325327
(220) 2019 05 13
(210) 499676
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) PAŃCZYK MARCIN, PAŃCZYK KATARZYNA SALMAX SPÓŁKA
CYWILNA, Wyry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Calvani
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, kosmetyki do zagęszczania włosów, preparaty do włosów, szampony, balsamy do włosów, odżywki do włosów, olejki do włosów, płyny do pielęgnacji
włosów, tonik do włosów, kosmetyczne środki stymulujące porost
włosów, farby do włosów, lakiery do włosów, żele do włosów, pianka
do włosów, preparaty do modelowania włosów, preparaty do kręcenia włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, środki
perfumeryjne i zapachowe, perfumy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, kosmetyki do ciała.
(111) 325328
(220) 2019 05 14
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) SADOWSKI BOGDAN, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SABO
(540)

(210) 499709

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż i usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: materiały budowlane, urządzenia i sprzęt budowlany, chemia
budowlana, sucha zabudowa, ceramika budowlana, farby i akcesoria
malarskie, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne,
folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody
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nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby
żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, tworzywa sztuczne, materiały wypełniające, uszczelniające, materiały izolacyjne,
rury elastyczne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wydarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne,
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, urządzenia kuchenne, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, wyposażenie łazienek, meble, artykuły wyposażenia wnętrz, artykuły dekoracyjne,
sprzęt i urządzenia audio-wizualne, kosmetyki, artykuły spożywcze,
napoje, artykuły ogrodnicze, narzędzia ogrodnicze, donice, elektronarzędzia, narzędzia ręczne, artykuły metalowe, akcesoria meblowe,
artykuły motoryzacyjne, drewno budowlane, płyty, stolarka, instalacje wodne i gazowe, instalacje elektryczne, pokrycia dachowe,
elementy kanalizacji, tapety, oświecenie, poszukiwanie partnerów
handlowych, konsulting i doradztwo handlowe, prowadzenie obsługi handlowej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności handlowej i gospodarczej, organizowanie sieci sprzedaży, zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, promocja
sprzedaży, pokazy towarów, organizowanie targów, organizowanie
wystaw i ekspozycji w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk na targach handlowych, prezentacja oferty handlowej w Internecie, informacja handlowa, usługi reklamowe i marketingowe, usługi dekoracji wystaw .

(111) 325329
(220) 2019 05 14
(210) 499737
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) SOBCZYK DANIEL LAFER PHARM, Kłodzko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LP LAFER PHARM
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 26.01.03, 26.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety zawierające składniki roślinne, 35 usługi pośrednictwa w handlu, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 325330
(220) 2019 05 15
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) NOWE MIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWE MIASTO centrum medyczne
(540)

(210) 499796

(591) niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, błękitny
(531) 26.04.06, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
medyczne.
(111) 325331
(220) 2019 05 06
(210) 499391
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 17
(732) GLOBAL HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GLOBAL HUB
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej.
(111) 325332
(220) 2019 05 06
(210) 499402
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KARABELA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARABELA OCHRONA
(540)

(591) granatowy, czerwony
(531) 23.01.01, 25.05.02, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne, sygnalizacyjne,
37 instalowanie, naprawa i konserwacja alarmów włamaniowych,
czyszczenie i sprzątanie budynków od wewnątrz i na zewnątrz, 45
ochrona osobista, obiektów i sprzętu.
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pieczeń pojazdów mechanicznych, administrowanie roszczeniami
ubezpieczeniowymi, wycena roszczeń ubezpieczeniowych, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, ubezpieczenie towarów podczas tranzytu, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej,
ubezpieczenie od wydatków prawnych, ubezpieczenia (doradztwo
w sprawach-), ubezpieczenia (informacje w sprawach-), ubezpieczenia od wypadków samochodowych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości,
wyliczanie stawek składek ubezpieczeniowych, podawanie wysokości składek ubezpieczeniowych, rozstrzyganie roszczeń w zakresie
ubezpieczeń, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, ubezpieczenia
od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe,
wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe w zakresie telefonów komórkowych, usługi ubezpieczeniowe związane
z umowami kredytowymi, usługi finansowe świadczone przez firmy
ubezpieczeniowe, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń dla
firm, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych
i ubezpieczeniowych, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych
niż na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi informacyjne i konsultacyjne
w zakresie ubezpieczeń i finansów, uregulowanie roszczeń z tytułu
ubezpieczeń innych niż na życie, udzielanie informacji związanych
z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie.

(111) 325334
(220) 2019 04 15
(210) 498731
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mega pack
(540)

(111) 325333
(220) 2019 05 06
(210) 499406
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUZ UBEZPIECZENIA
(540)
(591) biały, czarny, szary
(531) 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi.
(591) czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administracja w zakresie ubezpieczeń, administrowanie działalnością ubezpieczeniową, agencje ubezpieczeniowe,
badania dotyczące ubezpieczeń, badania w zakresie ubezpieczeń,
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych dotyczące pożarów, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, ubezpieczenia, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia
budynków, ubezpieczenia towarów, organizowanie ubezpieczenia,
ubezpieczenia kredytów, gwarancje ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenie dotyczące
pojazdów, usługi ubezpieczania pojazdów, ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia majątkowe
[nieruchomości], informacja o ubezpieczeniach, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym,
usługi agencji ubezpieczeniowej, usługi agencji ubezpieczeniowej
i pośrednictwa ubezpieczeniowego, regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, ocena strat
ubezpieczeniowych, udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, usługi ubezpieczeń gospodarstw domowych, usługi ubez-

(111) 325335
(220) 2019 04 15
(210) 498732
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) extra soft
(540)

(591) granatowy, niebieski, biały
(531) 05.11.14, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20, 29.01.12, 25.05.01
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
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(111) 325336
(220) 2019 04 15
(210) 498733
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) INSOFT-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PC-Bonownik
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 sprzedaż oprogramowania komputerowego systemem „on-line”, a także w sklepach i w sklepach internetowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, usługi systematyzacji danych komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, instalowanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów komputerowych.
(111) 325337
(220) 2019 04 15
(210) 498736
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 10
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LS ACTIVE COMPLEX
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 325338
(220) 2019 04 15
(210) 498744
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 10
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FASTMAG FORMULA
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 325339
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 03
(732) FUNDACJA NASZPIKOWANI, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fundacja naszpikowani
(540)

(210) 498746

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych (druków, prospektów, broszur), organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 36 organizowanie funduszy na cele
dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja
zbiórek charytatywnych, organizacja zbiórek pieniężnych, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, gromadzenie
funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych,
organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, 41 usługi organizacji i prowadzenia: konferencji, sympozjów, warsztatów, seminariów i szkoleń dla rehabilitantów, lekarzy,
terapeutów i pedagogów, usługi instruktażu, usługi klubów zdrowia,
usługi związane z kulturą fizyczną, usługi publikacji tekstów (innych
niż reklamowe), edukacja w zakresie zdrowia i rehabilitacji, fizykoterapii, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacja w zakresie
wypoczynku, usługi doradztwa i poradnictwa pedagogicznego, 44
usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych,
prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji
funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego, terapii manualnej, profilaktyka i promocja zdrowotna zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, terapia manualna, usługi promocji zdrowia,
usługi przychodni rehabilitacyjnych, usługi rehabilitacji leczniczej,
usługi związane z ochroną zdrowia, usługi z zakresu diagnostyki
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medycznej, profilaktyki zdrowotnej i protetyki, usługi w zakresie klinik zdrowia, usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, informacja w zakresie zdrowia,
rehabilitacji.

(111) 325340
(220) 2019 04 15
(210) 498747
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 03
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLONOCHRON ACTIVE PLUS
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 325341
(220) 2019 04 16
(210) 498827
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVOBOX STREAM
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01
(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 elektryczne przewodzące,
transformujące, akumulatorowe, i kontrolno-sterujące, rejestratory
elektryczne, sterowniki elektryczne, odbiorniki elektryczne, nadajniki elektryczne, elektryczne urządzenia połączeniowe, elektryczne
urządzenia nawigacyjne, elektryczne urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia alarmowe, elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne urządzenia do przechowywania
danych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, przenośne urządzenia
telekomunikacyjne, przenośne odtwarzacze multimedialne, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia
do odtwarzania dźwięku, dekodery, urządzenia do kodowania lub
dekodowania, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, anteny i baterie do tych telefonów, ładowarki, obudowy kolorowe do telefonów
komórkowych, zestawy słuchawkowe, karty PCMCIA, obudowy,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty telefoniczne
do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych-karty
sim, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, przewody telefoniczne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, dyski do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe,
audio-wideo i optyczne, pamięci komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe
nagrane, programy gier komputerowych, karty z pamięcią, karty magnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu,
odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, komputery przenośne,
oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie, włączając oprogramowanie do gier oraz oprogramowanie do telefonów
komórkowych, w tym umożliwiające za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych usług i aplikacji, aplikacje mobilne i internetowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy,
aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, nadajniki telekomunikacyjne,
odbiorniki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty wideo, taśmy wideo,
aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, aparaty kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficzne naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje elektroniczne, urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, serwery internetowe, oprogra-
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mowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie dla serwerów
internetowych, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, 16 materiały piśmienne, papierowe materiały biurowe, w tym
koperty i papier firmowy, kartony, czasopisma, książki, periodyki,
afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, foldery, broszury, prospekty, druki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, plakaty,
naklejki, nalepki, obwoluty, publikacje, rysunki, karty okolicznościowe, bilety, kupony papierowe, materiały instruktażowe i do nauczania inne niż urządzenia, 35 usługi zarządzania działalnością handlową, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi marketingowe, usługi w zakresie informacji handlowej, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, usługi w zakresie prowadzenia centrum informacji
handlowej, usługi reklamowe, produkcja i rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, publikowanie tekstów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania holdingami, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi związane z organizacją targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów, rozpowszechnianie próbek, badanie
rynku i opinii społecznej, pozyskiwanie danych i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi promowania aplikacji
mobilnych i internetowych, włączając promowanie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, usługi
w zakresie zgrupowania na rzecz osób trzecich następujących towarów: przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, przenośnych odtwarzaczy multimedialnych przenośnych urządzeń do nagrywania
dźwięku, przenośnych urządzeń do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dobrych warunkach, sprzedaż
detaliczna i hurtowa przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych,
przenośnych odtwarzaczy multimedialnych przenośnych urządzeń
do nagrywania dźwięku, przenośnych urządzeń do odtwarzania
dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów radiowo-telewizyjnych, usługi
świadczone w systemie on-line w zakresie kupna i sprzedaży usług
telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej, w tym usług udostępniania materiałów
audio i video na żądanie, mianowicie usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, przenośnych odtwarzaczy
multimedialnych przenośnych urządzeń do nagrywania dźwięku,
przenośnych urządzeń do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych, sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową mianowicie w zakresie
następujących usług i towarów: usług telekomunikacyjnych, w tym
usług dostępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej,
w tym usług udostępniania materiałów audio i video na żądanie,
mianowicie usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna bezpośrednia
prowadzona poza siecią sklepową w zakresie następujących towarów: przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, przenośnych odtwarzaczy multimedialnych przenośnych urządzeń do nagrywania
dźwięku, przenośnych urządzeń do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych, usługi agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, usługi komisu,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, komputero-
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wej, Internetu, Intranetu, zbieranie informacji (prace biurowe), usługi
dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center), mianowicie zarządzanie punktem obsługi telefonicznej dla osób trzecich, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, 37 instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, naprawa i konserwacja projektorów
filmowych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakresie sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi urządzeń
peryferyjnych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakresie urządzeń do nadawania, usługi instalacyjne i naprawcze w zakresie telefonów, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie usług telefonicznych, w tym telefonii komórkowej oraz programów telewizyjnych
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, internetowej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, transmisja programów radiowych,
usługi transmisji programów telewizyjnych i radiowych, transmisja,
rozpowszechnianie i dystrybucja programów, filmów, treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet,
rozprowadzanie i udostępnianie programów, filmów, treści audiowizualnych i multimedialnych oparte na protokole internetowym
(IPTV), przesyłanie informacji, usługi w zakresie radiofonii, łączność
przez terminale komputerowe, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, udzielanie dostępu do telewizji internetowej, usługi
komunikacji internetowej, transmisja danych przez Internet, bezprzewodowy transfer danych przez Internet, usług telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet, extranet, transmisja, rozpowszechnianie i dystrybucja informacji i danych za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi w zakresie łączności
radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi połączenia i trasy połączeń dla telekomunikacji, telekomunikacyjne usługi ogłoszeń elektronicznych, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi świadczone przez operatora
telefonii komórkowej w zakresie połączeń abonentów telefonii komórkowej, świadczenie usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, świadczenie usług w zakresie
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem
komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, przekaz satelitarny, przesyłanie
wiadomości, danych, dźwięku i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, świadczenie usług przekazywania poczty elektronicznej
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych
za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej oraz satelitarnej, wypożyczanie modemów, symilografów, telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego, informacja o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, obsługa telekonferencji, usługa zleceń przywoławczych
za pomocą radia, telefonu lub innych środków łączności elektronicznej, usługi umożliwiania dostępu do aplikacji mobilnych i internetowych, włączając umożliwianie dostępu do aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, najem
i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych,
41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi w zakresie
działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, obsługa i udostępnianie na stronie www on-line gier komputerowych, usługi związane z organizacją koncertów,
imprez, targów i wystaw, organizowanie rozrywki internetowej, udostępnianie rozrywki multimedialnej oraz wydarzeń sportowych
za pomocą strony internetowej, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, informacje o imprezach internetowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, w tym za pośrednictwem Internetu,
organizowanie loterii, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, obsługa publikacji elektronicznych on-line, produkcja filmowa, telewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia
nagrań, nagrywanie filmów na taśmach wideo, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, telewizyjne i radiowe
programy rozrywkowe, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie
filmów kinematograficznych, wypożyczanie filmów dla kin, wypoży-
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czanie taśm wideo, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, 42 usługi w zakresie badań
oraz projektów naukowych i technicznych, prowadzenie analiz przemysłowych i usług badawczych, projektowanie i rozwój sprzętu
komputerowego i oprogramowania, usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, instalowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, ulepszanie, utrzymanie
oraz udostępnianie oprogramowania, w tym oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umożliwiającego za pośrednictwem
telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych usług, aplikacji,
odzyskiwanie danych komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na drogę elektroniczną, konwersja danych przez programy
komputerowe, powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
analizy systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, administrowanie portalami internetowymi i telekomunikacyjnymi, w tym dostępnymi bezpośrednio
w telefonie komórkowym, administrowanie portalami internetowymi w zakresie promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych.

(111) 325342
(220) 2019 04 16
(210) 498830
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) DOMOWY OBIADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domowy obiadek
(540)

(591) czarny, biały, żółty
(531) 05.01.16, 11.01.04, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej
obsługi, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dekorowanie żywności, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pomocą furgonetek,
herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie żywności,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], organizowanie bankietów, pizzerie, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, snack-bary, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, stołówki, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi
barowe, usługi cateringu zewnętrznego, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji
i imprez publicznych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów),
usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, usługi kateringowe
dla szkół, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi
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restauracji szybkiej obsługi, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie kantyn.

(111) 325343
(220) 2019 04 16
(210) 498833
(151) 2019 10 17
(441) 2019 07 01
(732) KOZŁOWSKA-DECHNIK IZABELA MANDRAGORA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSHER MACHER
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne, napoje owocowe, soki, 33
wino, napoje alkoholowe, koktajle alkoholowe.
(111) 325344
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 10
(732) SECRET GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Secret garden
(540)

(210) 498761

(591) zielony, czarny, biały
(531) 11.01.04, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej
obsługi, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dekorowanie żywności, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pomocą furgonetek,
herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie żywności,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], organizowanie bankietów, pizzerie, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, snack-bary, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, stołówki, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi
barowe, usługi cateringu zewnętrznego, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji
i imprez publicznych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów),
usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, usługi kateringowe
dla szkół, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi
restauracji szybkiej obsługi, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie kantyn.
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(111) 325345
(220) 2019 04 30
(210) 499333
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 17
(732) KACHEL-TUJDOWSKI MICHAŁ VIN-BAD, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MONACHUS
(510), (511) 33 wino.
(111) 325346
(220) 2019 04 30
(210) 499335
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 17
(732) KACHEL-TUJDOWSKI MICHAŁ VIN-BAD, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ABBAS
(510), (511) 33 wino.
(111) 325347
(220) 2019 05 06
(210) 499379
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 17
(732) ITCENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OMNIcommerce
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 18.01.19, 26.04.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy], programy na smartfony, programy komputerowe
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie systemów CMS [system
zarządzania treścią], oprogramowanie do prowadzenia sklepu on-line, oprogramowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn internetowych.
(111) 325348
(220) 2019 05 06
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) BABIŃSKI KRZYSZTOF BABIŃSKI, Kęsza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BABINSKI TRANSPORT & SPEDYCJA
(540)

(210) 499383

(531) 03.07.01, 27.05.01
(510), (511) 12 nadwozia samochodowe, przyczepy do pojazdów, naczepy, przyczepy kempingowe do pojazdów, mieszkalne przyczepy
samochodowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni i sklepów w tym: sprzedaż hurtowa samochodów osobowych, furgonetek, pozostałych pojazdów samochodowych, wyrobów tekstylnych,
odzieży, obuwia, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
motocykli oraz części i akcesoriów do motocykli, sprzedaż detaliczna samochodów osobowych, furgonetek i pozostałych pojazdów
samochodowych, części i akcesoriów samochodowych, motocykli,
części i akcesoriów do motocykli, paliw do pojazdów silnikowych,
w wyspecjalizowanych sklepach: napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych, żywności, sprzętu audiowizualnego, wyrobów tekstylnych, drobnych wyrobów metalowych, farb
i szkła, elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, gazet i artykułów piśmiennych, obuwia i wyrobów skórzanych, kosmetyków
i artykułów toaletowych, agentów specjalizujących się w sprzedaży
określonego towaru lub określonej grupy towarów oraz towarów
rożnego rodzaju, hoteli-administrowanie i zarządzanie, 36 usługi
w zakresie: pośrednictwa finansowego i zarządzanie, kupna i sprzedaży nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, wynajmowaniem
mieszkań, agencji i obsługi nieruchomości, pośrednictwo, 37 usługi
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budowlane związane z: budowa pawilonów i sklepów targowych,
rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, roboty ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budową dróg i autostrad
oraz układaniem nawierzchni drogowych, wykonywaniem robót
ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, wykonaniem robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów
prefabrykowanych, fundamentowanie, usługi związane i w zakresie: naprawy i konserwacji sprzętu transportowego, obsługa i naprawa samochodów, usługi stacji obsługi samochodów, przeglądy
techniczne, wulkanizacja opon, naprawy, zabezpieczenia pojazdów
przed korozją, smarowanie, mycie samochodów, czyszczenie pojazdów, lakierowanie, czyszczenie dróg, usługi związane z instalowaniem maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia oraz demontażem zużytych części, 39 usługi związane z: transportem drogowym
towarów, przeprowadzkami, magazynowanie i przechowywanie
towarów, przeładunkiem towarów w punktach przeładunkowych,
wynajmem i dzierżawą samochodów osobowych i furgonetek, pozostałych samochodów oraz motocykli, autobusowymi usługami
transportowymi, przewożeniem ładunków, holowaniem, wynajmowaniem miejsc parkingowych, wynajmowaniem i dzierżawą maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych, 40 usługi w zakresie: recyklingu odpadków i odpadów, 41
usługi w zakresie : wypożyczenia i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego
i sportowego, parki rozrywki, 42 usługi w zakresie: poszukiwań geologiczno-inżynierskich, wykopy i wiercenia, 43 usługi w zakresie: wynajmowania pomieszczeń i kwater na pobyt czasowy, hoteli, moteli,
pensjonatów-rezerwacji miejsc, wypożyczania namiotów, konstrukcji przenośnych, kempingowego wyposażania i urządzania, barów
szybkie obsługi, restauracji, restauracji samoobsługowych, obsługi
gastronomicznej z własnym zapleczem, zaopatrzeniem w produkty
i transportem do odbiorców zewnętrznych, katering.

(111) 325349
(220) 2019 05 06
(210) 499385
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) ORGANIKA-AGRARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prałkowce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STOP DROP
(510), (511) 1 chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, kompost,
obornik, nawozy, preparaty z mikroelementami dla roślin, mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, naturalne i syntetyczne czynniki
wspomagające wzrost roślin, nawóz naturalny, nawóz w formie stałej,
nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy biologiczne, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy dla rolnictwa z alg morskich, nawozy do trawy, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy do użytku
domowego, nawozy mieszane, nawozy mineralne, nawozy naturalne,
nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, nawozy organiczne,
płynne nawozy, preparaty bakteriologiczne do użytku w ogrodnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku w rolnictwie, preparaty
bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, preparat bakteryjne do celów rolniczych, preparaty bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, preparaty bakteryjne do użytku w leśnictwie, preparaty do konserwacji
kwiatów, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze
dla roślin, preparaty odżywcze dla roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin, regulatory wzrostu dla roślin, regulatory wzrostu roślin,
nawozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne dla ogrodnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], środki
chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki
do regulacji wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wypełniania ubytków w drzewach [leśnic-
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two], środki wzmacniające dla roślin, środki zabezpieczają dla roślin,
środki zwiększające plony upraw, środki zwiększające plony warzyw,
stymulatory wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], substancje do regulacji wzrostu roślin, środki chemiczne
zawierające kobalt, 35 organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów
handlowych lub reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama
i marketing, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklamy telewizyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaj detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaj
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami
do stosowania w ogrodnictwie, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 44 doradztwo w zakresie rolnictwa, doradztwo w zakresie
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo z zakresu ogrodnictwa, doradztwo związane z sadzeniem drzew, wypożyczanie sprzętu
dla gospodarstw rolnych, hydroponiczne usługi rolnicze, informacja
i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, kwiaciarstwo, konsultacje
w zakresie rolnictwa, ogrodnictwo, rozpylanie insektycydów do celów ogrodniczych, rozpylanie insektycydów do celów leśniczych, rozpylanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych,
rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpylanie nawozów z powietrza, rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych, rozpylanie
rolniczych środków chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin
do celów rolniczych, rozsiewanie nawozów, rozsiewanie z powietrza
lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych
stosowanych w rolnictwie, udostępnianie informacji na temat ogrodnictwa, uprawa roślin, usługi doradcze dotyczące rolnictwa, usługi
informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, usługi
ogrodnicze, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORASEPTON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(111) 325350
(220) 2019 05 06
(210) 499387
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KARABELA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARABELA
(540)

(111) 325355
(220) 2019 04 16
(210) 498846
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EVOBOX STREAM
(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 elektryczne przewodzące,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, rejestratory
elektryczne, sterowniki elektryczne, odbiorniki elektryczne, nadajniki elektryczne, elektryczne urządzenia połączeniowe, elektryczne
urządzenia nawigacyjne, elektryczne urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia alarmowe, elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne urządzenia do przechowywania
danych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, przenośne urządzenia
telekomunikacyjne, przenośne odtwarzacze multimedialne, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia
do odtwarzania dźwięku, dekodery, urządzenia do kodowania lub
dekodowania, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, anteny i baterie do tych telefonów, ładowarki, obudowy kolorowe do telefonów
komórkowych, zestawy słuchawkowe, karty PCMCIA, obudowy,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty telefoniczne
do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych-karty
sim, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, przewody telefoniczne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, dyski do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe,
audio-wideo i optyczne, pamięci komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe

(591) czerwony, granatowy
(531) 23.01.01, 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne, sygnalizacyjne,
37 instalowanie, naprawa i konserwacja alarmów włamaniowych,
czyszczenie i sprzątanie budynków od wewnątrz i na zewnątrz, 45
ochrona osobista, obiektów i sprzętu.
(111) 325351
(220) 2019 04 16
(210) 498837
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STOMASEPTIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(111) 325352
(151) 2019 10 04

(220) 2019 04 16
(441) 2019 06 10

(210) 498839

(111) 325353
(220) 2019 04 16
(210) 498840
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORASEPTAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(111) 325354
(220) 2019 04 16
(210) 498842
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Serniczek wiedeński NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfekcja lodowa.
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nagrane, programy gier komputerowych, karty z pamięcią, karty magnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu,
odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, komputery przenośne,
oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie, włączając oprogramowanie do gier oraz oprogramowanie do telefonów
komórkowych, w tym umożliwiające za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych usług i aplikacji, aplikacje mobilne i internetowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy,
aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, nadajniki telekomunikacyjne,
odbiorniki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty wideo, taśmy wideo,
aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, aparaty kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficzne naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje elektroniczne, urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, serwery internetowe, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie dla serwerów
internetowych, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, 16 materiały piśmienne, papierowe materiały biurowe, w tym
koperty i papier firmowy, kartony, czasopisma, książki, periodyki,
afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, foldery, broszury, prospekty, druki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, plakaty,
naklejki, nalepki, obwoluty, publikacje, rysunki, karty okolicznościowe, bilety, kupony papierowe, materiały instruktażowe i do nauczania inne niż urządzenia, 35 usługi zarządzania działalnością handlową, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi marketingowe, usługi w zakresie informacji handlowej, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, usługi w zakresie prowadzenia centrum informacji
handlowej, usługi reklamowe, produkcja i rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, publikowanie tekstów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania holdingami, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi związane z organizacją targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów, rozpowszechnianie próbek, badanie
rynku i opinii społecznej, pozyskiwanie danych i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi promowania aplikacji
mobilnych i internetowych, włączając promowanie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, usługi
w zakresie zgrupowania na rzecz osób trzecich następujących towarów: przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, przenośnych odtwarzaczy multimedialnych przenośnych urządzeń do nagrywania
dźwięku, przenośnych urządzeń do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dobrych warunkach, sprzedaż
detaliczna i hurtowa przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych,
przenośnych odtwarzaczy multimedialnych przenośnych urządzeń
do nagrywania dźwięku, przenośnych urządzeń do odtwarzania
dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów radiowo-telewizyjnych, usługi
świadczone w systemie on-line w zakresie kupna i sprzedaży usług
telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej, w tym usług udostępniania materiałów
audio i video na żądanie, mianowicie usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, przeno-
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śnych urządzeń telekomunikacyjnych, przenośnych odtwarzaczy
multimedialnych przenośnych urządzeń do nagrywania dźwięku,
przenośnych urządzeń do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych, sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową mianowicie w zakresie
następujących usług i towarów: usług telekomunikacyjnych, w tym
usług dostępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej,
w tym usług udostępniania materiałów audio i video na żądanie,
mianowicie usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna bezpośrednia
prowadzona poza siecią sklepową w zakresie następujących towarów: przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, przenośnych odtwarzaczy multimedialnych przenośnych urządzeń do nagrywania
dźwięku, przenośnych urządzeń do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych, usługi agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, usługi komisu,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, komputerowej, Internetu, Intranetu, zbieranie informacji (prace biurowe), usługi
dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center), mianowicie zarządzanie punktem obsługi telefonicznej dla osób trzecich, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, 37 instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, naprawa i konserwacja projektorów
filmowych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakresie sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi urządzeń
peryferyjnych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakresie urządzeń do nadawania, usługi instalacyjne i naprawcze w zakresie telefonów, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie usług telefonicznych, w tym telefonii komórkowej oraz usług dostępu
do Internetu, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, internetowej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej,
transmisja programów radiowych, usługi transmisji programów telewizyjnych i radiowych, transmisja, rozpowszechnianie i dystrybucja
programów, filmów, treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, rozprowadzanie i udostępnianie
programów, filmów, treści audiowizualnych i multimedialnych oparte na protokole internetowym (IPTV), przesyłanie informacji, usługi
w zakresie radiofonii, łączność przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie internetowych emisji radiowych, udzielanie dostępu
do telewizji internetowej, usługi komunikacji internetowej, transmisja danych przez Internet, bezprzewodowy transfer danych przez Internet, usług telekomunikacyjne świadczone przez Internet, Intranet,
extranet, transmisja, rozpowszechnianie i dystrybucja informacji
i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych,
usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej,
usługi połączenia i trasy połączeń dla telekomunikacji, telekomunikacyjne usługi ogłoszeń elektronicznych, połączenia ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
świadczone przez operatora telefonii komórkowej w zakresie połączeń abonentów telefonii komórkowej, świadczenie usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego,
świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych,
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych,
przekaz satelitarny, przesyłanie wiadomości, danych, dźwięku i obrazu
za pomocą przekazu satelitarnego, świadczenie usług przekazywania
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej
i telefonów komórkowych, wypożyczanie aparatury do przesyłania
informacji, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej oraz satelitarnej, wypożyczanie modemów, symilografów, telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, informacja o telekomunikacji,
usługi ogłoszeń elektronicznych, obsługa telekonferencji, usługa
zleceń przywoławczych za pomocą radia, telefonu lub innych środków łączności elektronicznej, usługi umożliwiania dostępu do aplikacji mobilnych i internetowych, włączając umożliwianie dostępu
do aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi
do tych celów, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia,
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rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, obsługa i udostępnianie na stronie www on-line gier komputerowych, usługi związane
z organizacją koncertów, imprez, targów i wystaw, organizowanie
rozrywki internetowej, udostępnianie rozrywki multimedialnej oraz
wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, informacje o imprezach internetowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, w tym
za pośrednictwem Internetu, organizowanie loterii, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, obsługa publikacji
elektronicznych on-line, produkcja filmowa, telewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia nagrań, nagrywanie filmów na taśmach
wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm
wideo, telewizyjne i radiowe programy rozrywkowe, dystrybucja
i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie filmów dla kin, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie
odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, 42 usługi w zakresie badań oraz projektów naukowych i technicznych, prowadzenie analiz przemysłowych i usług badawczych,
projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania,
usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych, ekspertyzy inżynieryjne. opracowywanie projektów technicznych, instalowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, ulepszanie, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania,
w tym oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umożliwiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie danych komputerowych,
konwersja danych lub dokumentów na drogę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, analizy systemów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie portalami internetowymi i telekomunikacyjnymi, w tym dostępnymi bezpośrednio w telefonie komórkowym, administrowanie portalami internetowymi w zakresie promowania i udostępniania
aplikacji mobilnych i internetowych.

(111) 325356
(220) 2019 04 16
(210) 498850
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) BREWERY HILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Brewery Hills
(510), (511) 25 odzież, 32 piwo, 43 serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach.
(111) 325357
(220) 2019 04 17
(210) 498884
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) ŚMIGIEL ADRIAN AS PRO MEDIA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wydawnictwo AS PRO MEDIA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, dane zapisane elektronicznie, katalogi [elektryczne lub elektroniczne], komputerowe bazy
danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przenoszenie zdjęć na telefony komórkowe, oprogramowanie
komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji
multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki,
obrazów statycznych i obrazów ruchomych, 38 cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie cyfrowego
dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, interaktywne
usługi wideotekstowe, interaktywne przesyłanie treści wideo przez
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sieci cyfrowe, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi transmisji wideo, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materiałów
wideo, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich,
zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, komputerowy skład drukarski [DTP],
multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet,
multimedialne wydania magazynów, edycja druków zawierających
obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, pisanie scenariuszy filmowych, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], pisanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez
Internet, publikacja czasopism, publikacja broszur, publikacja drukowanych książek telefonicznych, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy,
publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacje multimedialne, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie
czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, publikowanie elektroniczne, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie multimedialne
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych,
udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.

(111) 325358
(220) 2019 04 17
(210) 498892
(151) 2019 10 10
(441) 2019 06 17
(732) PIETRUCHA ROMAN MAX-MODERN, Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVERRA
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku
z wyposażeniem domu.
(111) 325359
(220) 2019 04 15
(210) 498762
(151) 2019 10 14
(441) 2019 06 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DAMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bąkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Damar sp. z o.o.
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(540)

(591) jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.01, 26.11.08, 18.05.10, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja sprzętu górniczego, konserwacja i czyszczenie sprzętu górniczego, czyszczenie instalacji
wodociągowych, instalacja przewodów wodociągowych, czyszczenie układów wodociągów, czyszczenie maszyn, naprawa maszyn,
czyszczenie kotłów, czyszczenie zbiorników, czyszczenie zbiorników
magazynowych, czyszczenie zbiorników zasobnikowych, usługi
czyszczenia kotłów, usługi czyszczenia przemysłowego, czyszczenie
ruchomych obiektów sanitarnych, czyszczenie zbiorników na wodę,
czyszczenie wodnic (linii wodnych), konserwacja maszyn do czyszczenia, usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, wypożyczanie przemysłowych maszyn czyszczących, wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, wypożyczanie sprzętu do czyszczenia, wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, wypożyczanie maszyn do czyszczenia podłóg, naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg.
(111) 325360
(220) 2019 04 15
(210) 498771
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) freedom zones
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
(111) 325361
(220) 2019 04 15
(210) 498773
(151) 2019 10 10
(441) 2019 06 17
(732) ZORN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P180 NIESKOŃCZENIE WIELE MOŻLIWOŚCI
(540)

(591) żółty, szary
(531) 27.05.01, 27.07.01, 24.15.02, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: reklamy sprzedaży nieruchomości
świadczone również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży,
użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu
przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania
miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami
mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam
również w sieci on-line, usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach
handlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości, doradztwo
w administrowaniu działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji
usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków, 36 usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, 37 usługi deweloperskie dotyczące realizacji
budowy i zagospodarowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu
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powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów,
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi na terenie
budowy, przeprowadzania inspekcji budów, doradztwa dotyczącego
organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi doradcze inwestora budowlanego w zarządzaniu
działalnością gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, 42
usługi projektowe w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii
oraz wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa
w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie:
badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji,
usługi sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości.

(111) 325362
(220) 2019 05 06
(210) 499389
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 17
(732) MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) I Love Commerce
(510), (511) 41 kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie elektroniczne, publikowanie elektroniczne, publikowanie czasopism, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie w formie elektronicznej, publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie książek
i czasopism elektronicznych w systemie on-line, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie seminariów i konferencji,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji.
(111) 325363
(220) 2019 04 16
(210) 498822
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) REJMISZ RAFAŁ UNIMAT FABRYKA WYCIERACZEK, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Unimat fabryka wycieraczek
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.18, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 wycieraczki do nóg metalowe.
(111) 325364
(220) 2019 04 16
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) SIEMIONCZYK JERZY PPHU, Białystok (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15

(210) 498826
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
dietetycznymi, 44 usługi dietetyków, doradztwo dietetyczne, porady psychologiczne.

(111) 325365
(220) 2012 11 14
(210) 406925
(151) 2019 10 24
(441) 2013 03 04
(732) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUKAS FINANSE
(540)

(591) zielony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych z nagraniami,
oprogramowanie komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki
danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, moduły ładowalne
z publikacjami w formie elektronicznej oraz zawierające treści multimedialne, 16 druki i publikacje dotyczące finansów, bankowości, kart
kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem urządzeń, drukowane materiały reklamowe, materiały reklamowe z papieru lub z tektury, wizytówki, kalendarze, broszury informacyjne, notesy, terminarze, materiały piśmienne,
przybory do pisania, 35 reklama, kreowanie wizerunku firmy, usługi
marketingowe, usługi promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwania stałych klientów w formie programów lojalnościowych,
organizowanie imprez w celach promocyjnych i reklamowych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe bazy danych,
36 operacje bankowe, usługi bankowe, z uwzględnieniem usług
bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy elektroniczne
(home banking lub electronic banking), usługi finansowe, analizy finansowe, doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów, obsługa kredytów i pożyczek ratalnych,
finansowanie pożyczek i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa
kart płatniczych, pośrednictwo finansowe, powiernictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
zarządzanie finansami, informacja o usługach i produktach bankowych i finansowych.
(111) 325366
(220) 2012 11 14
(210) 406926
(151) 2019 10 24
(441) 2013 03 04
(732) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUKAS FINANSE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych z nagraniami,
oprogramowanie komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki
danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, moduły ładowalne
z publikacjami w formie elektronicznej oraz zawierające treści multimedialne, 16 druki i publikacje dotyczące finansów, bankowości, kart
kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem urządzeń, drukowane materiały reklamowe, materiały reklamowe z papieru lub z tektury, wizytówki, kalendarze, broszury informacyjne, notesy, terminarze, materiały piśmienne,
przybory do pisania, 35 reklama, kreowanie wizerunku firmy, usługi
marketingowe, usługi promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami po-
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zyskiwania stałych klientów w formie programów lojalnościowych,
organizowanie imprez w celach promocyjnych i reklamowych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe bazy danych,
36 operacje bankowe, usługi bankowe, z uwzględnieniem usług
bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy elektroniczne
(home banking lub electronic banking), usługi finansowe, analizy finansowe, doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów, obsługa kredytów i pożyczek ratalnych,
finansowanie pożyczek i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa
kart płatniczych, pośrednictwo finansowe, powiernictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
zarządzanie finansami, informacja o usługach i produktach bankowych i finansowych.

(111) 325367
(220) 2012 11 14
(210) 406927
(151) 2019 10 24
(441) 2013 03 04
(732) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUKAS FINANSE
(540)

(591) biały, zielony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych z nagraniami,
oprogramowanie komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki
danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, moduły ładowalne
z publikacjami w formie elektronicznej oraz zawierające treści multimedialne, 16 druki i publikacje dotyczące finansów, bankowości, kart
kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem urządzeń, drukowane materiały reklamowe, materiały reklamowe z papieru lub z tektury, wizytówki, kalendarze, broszury informacyjne, notesy, terminarze, materiały piśmienne,
przybory do pisania, 35 reklama, kreowanie wizerunku firmy, usługi
marketingowe, usługi promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwania stałych klientów w formie programów lojalnościowych,
organizowanie imprez w celach promocyjnych i reklamowych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe bazy danych,
36 operacje bankowe, usługi bankowe, z uwzględnieniem usług
bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy elektroniczne
(home banking lub electronic banking), usługi finansowe, analizy finansowe, doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów, obsługa kredytów i pożyczek ratalnych,
finansowanie pożyczek i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa
kart płatniczych, pośrednictwo finansowe, powiernictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
zarządzanie finansami, informacja o usługach i produktach bankowych i finansowych.
(111) 325368
(220) 2012 11 14
(210) 406928
(151) 2019 10 24
(441) 2013 03 04
(732) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUKAS FINANSE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych z nagraniami,
oprogramowanie komputerowe, magnetyczne i optyczne nośniki
danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane,
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karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, moduły ładowalne
z publikacjami w formie elektronicznej oraz zawierające treści multimedialne, 16 druki i publikacje dotyczące finansów, bankowości, kart
kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem urządzeń, drukowane materiały reklamowe, materiały reklamowe z papieru lub z tektury, wizytówki, kalendarze, broszury informacyjne, notesy, terminarze, materiały piśmienne,
przybory do pisania, 35 reklama, kreowanie wizerunku firmy, usługi
marketingowe, usługi promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwania stałych klientów w formie programów lojalnościowych,
organizowanie imprez w celach promocyjnych i reklamowych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe bazy danych,
36 operacje bankowe, usługi bankowe, z uwzględnieniem usług
bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy elektroniczne
(home banking lub electronic banking), usługi finansowe, analizy finansowe, doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów, obsługa kredytów i pożyczek ratalnych,
finansowanie pożyczek i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa
kart płatniczych, pośrednictwo finansowe, powiernictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
zarządzanie finansami, informacja o usługach i produktach bankowych i finansowych.

(111) 325369
(220) 2019 04 15
(210) 498751
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) FUZOWSKI JAROSŁAW FINDOM KANCELARIA KREDYTÓW
HIPOTECZNYCH, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FINDOM
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego.
(111) 325370
(220) 2013 04 17
(210) 413181
(151) 2019 10 23
(441) 2013 08 05
(732) ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kęty (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALUMETAL GRUPA
(510), (511) 6 aluminium, stopy aluminium, stopy aluminiowe odlewnicze, stopy metali lekkich, stopy metali nieżelaznych, aluminium
do odtleniania stali, stopy metali nieszlachetnych, stopy wstępne
(zaprawy), sztabki metali nieszlachetnych, folie metalowe do zawijania i pakowania, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone,
odpady metalowe, złomy metalowe, złom aluminiowy, złom metali
nieżelaznych, drut aluminiowy, formy odlewnicze metalowe, okucia metalowe, okucia dla budownictwa metalowe, osprzęt do drzwi
i okien metalowy, konstrukcje metalowe dla budownictwa, belki metalowe, bramy metalowe, płyty dla budownictwa metalowe, zawiesia
do przenoszenia ładunków metalowe, znaki drogowe metalowe, żelazokrzem, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w punktach
sprzedaży hurtowej i detalicznej stopów metali, aluminium i stopów
aluminium, stopów wstępnych (zapraw), rud metali, chemikaliów
przemysłowych, odpadów i złomów metalowych, części zamiennych
oraz akcesoriów do samochodów i innych pojazdów, silników do pojazdów, paliw i smarów oraz artykułów przemysłowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i/lub reklamy, badanie rynku
w celach handlowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, usługi
menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania
marketingowego i badania rynku, administrowanie i zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej, reklama, reklama
na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, informacja handlowa
oraz udzielanie porad konsumentom, prowadzenie negocjacji, patronowanie klubom sportowym, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych oraz komputerowe zarządzanie plikami, pośrednictwo
handlowe, informacja o powyższych usługach, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących produkcji aluminium, stopów aluminium i stopów wstępnych (zapraw), pośrednictwo w kraju i za granicą w zakresie kupna-sprzedaży aluminiowych stopów odlewniczych,
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złomu metalowego i stopów wstępnych (zapraw), prowadzenie
agencji importowo-eksportowej, usługi pomocnicze związane
z handlem towarami, w tym dla importu i eksportu, usługi reklamowe, reprodukcja dokumentów, reprodukcja dokumentacji, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie aukcji, prowadzenie
negocjacji, operowanie, eksploatacja oraz zarządzanie komputerami
i systemami komputerowymi, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, Internetu, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, 40 rafinacja ciekłego metalu,
odlewanie metali, hartowanie metali, przeróbka odpadów i złomów
metalowych, przeróbka złomu aluminiowego, obróbka metali, powlekanie metali, spawanie, lutowanie.

(111) 325371
(220) 2013 12 09
(210) 422483
(151) 2019 10 21
(441) 2014 03 31
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Play Eko
(540)

(591) szary, fioletowy, zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.14, 24.15.02, 24.15.15, 24.17.25, 26.03.01,
26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne,
audibooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM,
nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne,
grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako
oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo,
programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD-ROM
do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 16 torby z papieru lub tworzyw sztucznych, torby biodegradowalne z papieru lub tworzyw sztucznych,
materiały drukowane, materiały drukowane pochodzące ze źródeł
odnawialnych, makulatury: naklejki, hanger (wiszące materiały z logo
produktu), bloczki z ulotkami, broszury, stands (reklamy stojące),
shelfliner (zadrukowany pasek umieszczany na krawędzi półki, zawierający logo produktu, hasło), topper, ulotki, książki, czasopisma,
artykuły papiernicze, magazyny, gazety, komiksy, podręczniki, biuletyny, mapy, atlasy, druki, afisze, albumy, etykiety, foldery, fotografie,
informatory, kalendarze, katalogi, nalepki, naklejki, papeteria, plakaty, plany, pocztówki, reprodukcje, zeszyty, notesy, kalendarze, notatniki, notesy podręczne, zakładki do książek, teczki, skoroszyty, teczki
na dokumenty, okładki, obwoluty, przyrządy do rysowania, ołówki,
kalendarze z kartkami do zrywania, papier do pisania, podstawki papierowe, tekturowe pod naczynia, bloki do pisania, 18 torby na zakupy, torby alpinistyczne, torby myśliwskie, torby podróżne, torby pla-
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żowe, aktówki, parasole, walizy i walizki, teczki, portfele,
portmonetki, pokrowce na parasole, 21 butelki na wodę z tworzyw
ekologicznych, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, 35
Reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe,
badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży
i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu,
usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line, prowadzenie
kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu
internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia
nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych,
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne,
audibooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu
jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia
do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek,
komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD-ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, torby z papieru lub tworzyw sztucznych, torby biodegradowalne z papieru lub tworzyw sztucznych,
materiały drukowane, materiały drukowane pochodzące ze źródeł
odnawialnych, makulatury: naklejki, hanger (wiszące materiały z logo
produktu), bloczki z ulotkami, broszury, stands (reklamy stojące),
shelfliner (zadrukowany pasek umieszczany na krawędzi półki, zawierający logo produktu, hasło), topper, ulotki, książki, czasopisma,
artykuły papiernicze, magazyny, gazety, komiksy, podręczniki, biuletyny, mapy, atlasy, druki, afisze, albumy, etykiety, foldery, fotografie,
informatory, kalendarze, katalogi, nalepki, naklejki, papeteria, plakaty, plany, pocztówki, reprodukcje, zeszyty, notesy, kalendarze, notatniki, notesy podręczne, zakładki do książek, teczki, skoroszyty, teczki
na dokumenty, okładki, obwoluty, przyrządy do rysowania, ołówki,
kalendarze z kartkami do zrywania, papier do pisania, podstawki papierowe, tekturowe pod naczynia, bloki do pisania, torby na zakupy,
torby alpinistyczne, torby myśliwskie, torby podróżne, torby plażowe, aktówki, parasole, walizy i walizki, teczki, portfele, portmonetki,
pokrowce na parasole, butelki na wodę z tworzyw ekologicznych,
kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej
i stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości,
dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale
internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej,
usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej
w sieciach telekomunikacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych,
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przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych,
przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu
satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych,
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji
od abonenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia
w grach konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, udostępnianie
połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii
analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie
pakietów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci
komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless
broadcasting), usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji do filmów i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem usługi „wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania
programów telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej
oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej
i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru
z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji
programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług.

(111) 325372
(220) 2014 04 14
(151) 2019 10 25
(441) 2014 08 04
(732) NASZE LOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONESER ANTYKI
(540)

(210) 427479

(591) zielony, ciemnozielony, szary, jasnożółty, ciemnożółty, biały
(531) 25.01.05, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż mebli dla osób trzecich, 37 renowacja mebli.
(111) 325373
(220) 2014 06 17
(210) 430154
(151) 2019 10 22
(441) 2014 09 29
(732) SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) DiarreClear
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i leki weterynaryjne.
(111) 325374
(220) 2014 02 24
(210) 425155
(151) 2019 10 25
(441) 2014 06 09
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) multiSkrzyp
(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, preparaty witaminowe wspomagające
leczenie, preparaty odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub w połączeniach
wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, korzenie lekarskie, środki
medyczne i farmaceutyczne pochodzenia roślinnego, preparaty
biologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych.
(111) 325375
(220) 2019 04 15
(210) 498782
(151) 2019 10 10
(441) 2019 06 17
(732) ZORN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) P180 NIESKOŃCZENIE WIELE MOŻLIWOŚCI
(510), (511) 35 usługi w zakresie: reklamy sprzedaży nieruchomości
świadczone również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży,
użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam również w sieci on-line, usługi profesjonalnego doradztwa
w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości,
doradztwo w administrowaniu działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym
przez ich członków, 36 usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowych, 37 usługi deweloperskie
dotyczące realizacji budowy i zagospodarowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych,
rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania
robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji
generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania
inspekcji budów, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi
doradcze inwestora budowlanego w zarządzaniu działalnością gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, 42 usługi projektowe
w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych
oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz
pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa budowlanego
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i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów terenu, opracowywania
projektów technicznych użytkowania nieruchomości.

(111) 325376
(220) 2019 04 16
(210) 498812
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) MARIELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARIELLA
(510), (511) 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, 43 biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, pensjonaty, pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach,
wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, 44 usługi sanatoriów, placówki rekonwalescencyjne, pomoc medyczna, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, placówki opieki medycznej,
niehospitalizacyjne.
(111) 325377
(220) 2019 04 16
(210) 498817
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EVOBOX
(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 elektryczne przewodzące,
transformujące, akumulatorowe, i kontrolno-sterujące, rejestratory
elektryczne, sterowniki elektryczne, odbiorniki elektryczne, nadajniki elektryczne, elektryczne urządzenia połączeniowe, elektryczne
urządzenia nawigacyjne, elektryczne urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia alarmowe, elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne urządzenia do przechowywania
danych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, przenośne urządzenia
telekomunikacyjne, przenośne odtwarzacze multimedialne, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia
do odtwarzania dźwięku, dekodery, urządzenia do kodowania lub
dekodowania, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, anteny i baterie do tych telefonów, ładowarki, obudowy kolorowe do telefonów
komórkowych, zestawy słuchawkowe, karty PCMCIA, obudowy,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty telefoniczne
do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych-karty
sim, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, przewody telefoniczne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, dyski do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe,
audio-wideo i optyczne, pamięci komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe
nagrane, programy gier komputerowych, karty z pamięcią, karty magnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu,
odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, komputery przenośne,
oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie, włączając oprogramowanie do gier oraz oprogramowanie do telefonów
komórkowych, w tym umożliwiające za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych usług i aplikacji, aplikacje mobilne i internetowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy,
aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, nadajniki telekomunikacyjne,
odbiorniki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty wideo, taśmy wideo,
aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe, kamery wi-
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deo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, aparaty kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficzne naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje elektroniczne, urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, serwery internetowe, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie dla serwerów
internetowych, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, 16 materiały piśmienne, papierowe materiały biurowe, w tym
koperty i papier firmowy, kartony, czasopisma, książki, periodyki,
afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, foldery, broszury, prospekty, druki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, plakaty,
naklejki, nalepki, obwoluty, publikacje, rysunki, karty okolicznościowe,
bilety, kupony papierowe, materiały instruktażowe i do nauczania inne
niż urządzenia, 35 usługi zarządzania działalnością handlową, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi marketingowe, usługi w zakresie informacji handlowej,
telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, usługi w zakresie prowadzenia centrum informacji handlowej, usługi reklamowe, produkcja i rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materiałów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam
na rzecz osób trzecich przez Internet, publikowanie tekstów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania holdingami, profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi związane z organizacją targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, rozpowszechnianie próbek, badanie rynku i opinii społecznej, pozyskiwanie danych i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi promowania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając promowanie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, usługi w zakresie
zgrupowania na rzecz osób trzecich następujących towarów: przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, przenośnych odtwarzaczy
multimedialnych przenośnych urządzeń do nagrywania dźwięku,
przenośnych urządzeń do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dobrych warunkach, sprzedaż
detaliczna i hurtowa przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych,
przenośnych odtwarzaczy multimedialnych przenośnych urządzeń
do nagrywania dźwięku, przenośnych urządzeń do odtwarzania
dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów radiowotelewizyjnych, usługi
świadczone w systemie on-line w zakresie kupna i sprzedaży usług
telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej, w tym usług udostępniania materiałów
audio i video na żądanie, mianowicie usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, przenośnych odtwarzaczy
multimedialnych przenośnych urządzeń do nagrywania dźwięku,
przenośnych urządzeń do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych, sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową mianowicie w zakresie
następujących usług i towarów: usług telekomunikacyjnych, w tym
usług dostępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej,
w tym usług udostępniania materiałów audio i video na żądanie,
mianowicie usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna bezpośrednia
prowadzona poza siecią sklepową w zakresie następujących towarów: przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, przenośnych od-
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twarzaczy multimedialnych przenośnych urządzeń do nagrywania
dźwięku, przenośnych urządzeń do odtwarzania dźwięk, komputerów przenośnych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych, usługi agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, usługi komisu,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, komputerowej, Internetu, Intranetu, zbieranie informacji (prace biurowe), usługi
dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center), mianowicie zarządzanie punktem obsługi telefonicznej dla osób trzecich, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, 37 instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, naprawa i konserwacja projektorów
filmowych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakresie sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi urządzeń
peryferyjnych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakresie urządzeń do nadawania, usługi instalacyjne i naprawcze w zakresie telefonów, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie usług telefonicznych, w tym telefonii komórkowej oraz usług dostępu do Internetu,
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, internetowej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, transmisja programów radiowych, usługi transmisji programów telewizyjnych
i radiowych, transmisja, rozpowszechnianie i dystrybucja programów, filmów, treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, rozprowadzanie i udostępnianie
programów, filmów, treści audiowizualnych i multimedialnych oparte na protokole internetowym (IPTV), przesyłanie informacji, usługi
w zakresie radiofonii, łączność przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie internetowych emisji radiowych, udzielanie dostępu
do telewizji internetowej, usługi komunikacji internetowej, transmisja danych przez Internet, bezprzewodowy transfer danych przez Internet, usług telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet,
extranet, transmisja, rozpowszechnianie i dystrybucja informacji
i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych,
usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej,
usługi połączenia i trasy połączeń dla telekomunikacji, telekomunikacyjne usługi ogłoszeń elektronicznych, połączenia ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
świadczone przez operatora telefonii komórkowej w zakresie połączeń abonentów telefonii komórkowej, świadczenie usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego,
świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych,
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych,
przekaz satelitarny, przesyłanie wiadomości, danych, dźwięku i obrazu
za pomocą przekazu satelitarnego, świadczenie usług przekazywania
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej
i telefonów komórkowych, wypożyczanie aparatury do przesyłania
informacji, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej oraz
satelitarnej, wypożyczanie modemów, symilografów, telefonów
i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, informacja o telekomunikacji,
usługi ogłoszeń elektronicznych, obsługa telekonferencji, usługa zleceń przywoławczych za pomocą radia, telefonu lub innych środków
łączności elektronicznej, usługi umożliwiania dostępu do aplikacji
mobilnych i internetowych, włączając umożliwianie dostępu do aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów
zakodowanych, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, obsługa i udostępnianie na stronie www on-line gier komputerowych, usługi związane
z organizacją koncertów, imprez, targów i wystaw, organizowanie
rozrywki internetowej, udostępnianie rozrywki multimedialnej oraz
wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, informacje o imprezach internetowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, w tym
za pośrednictwem Internetu, organizowanie loterii, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, obsługa publikacji
elektronicznych on-line, produkcja filmowa, telewizyjna i wideo, stu-
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dia filmowe, usługi studia nagrań, nagrywanie filmów na taśmach
wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm
wideo, telewizyjne i radiowe programy rozrywkowe, dystrybucja
i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie filmów dla kin, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie
odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, 42 usługi w zakresie badań oraz projektów naukowych i technicznych, prowadzenie analiz przemysłowych i usług badawczych,
projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania,
usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, instalowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, ulepszanie, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania,
w tym oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umożliwiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie danych komputerowych,
konwersja danych lub dokumentów na drogę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, analizy systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie portalami internetowymi i telekomunikacyjnymi, w tym dostępnymi bezpośrednio w telefonie komórkowym,
administrowanie portalami internetowymi w zakresie promowania
i udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych.

(111) 325378
(220) 2018 12 31
(210) 494358
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) WAWSZCZYK NATALIA FIZJO PELVI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FizjoPelvi
(540)

(591) fioletowy, różowy
(531) 02.03.16, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości
społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, 41 udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 44
fizjoterapia.
(111) 325379
(220) 2019 04 17
(210) 498896
(151) 2019 10 10
(441) 2019 06 17
(732) DIGIBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mubio
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych online, 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

Nr 2/2020

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) 325380
(220) 2019 04 17
(210) 498898
(151) 2019 10 10
(441) 2019 06 17
(732) CARLY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carly pl
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.01.09, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 39 usługi w zakresie wynajmowania samochodów.
(111) 325381
(220) 2019 04 17
(210) 498901
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 17
(732) Cannabinoide Medizin Service GmbH, Berlin (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISH cannabis CLINICS
(540)

(591) zielony, jasnoniebieski, czarny, biały
(531) 24.13.01, 24.13.14, 24.13.26, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, leki ziołowe,
leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, zioła lecznicze,
zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, produkty farmaceutyczne do wstrzykiwania, narkotyki do celów medycznych, lecznicze
wyciągi ziołowe do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do użytku w onkologii, preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w onkologii, preparaty farmaceutyczne
do zapobiegania zaburzeniom autoimmunologicznym, preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń autoimmunologicznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób autoimmunologicznych.
(111) 325382
(220) 2019 04 17
(210) 498902
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 05.05.20, 25.07.15, 25.07.20, 25.07.21, 01.03.02, 26.11.25, 29.01.13
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(510), (511) 9 publikacje elektroniczne oraz do pobrania, publikacje
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
publikacje edukacyjne, papier, karton i wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów),
czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 35 reklama, informacja handlowa, w tym przez Internet, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, kosmetyków, leków, sprzętu AGD i RTV, artykułów
spożywczych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, papierosów
i wyrobów tytoniowych, prasy, prace biurowe oraz administracja, organizacja i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi, doradztwo
i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo w tym zakresie,
informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa I doradztwo w zakresie reklamy radiowej,
prasowej, telewizyjnej, marketing I reklama bezpośrednia, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody,
dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług, zarządzanie halami targowymi i targowiskami, gromadzenie, systemizacja
i udostępnianie komputerowych baz danych, usługi rachunkowe, 36
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie działalnością agencji mieszkaniowych i agencji nieruchomości, organizowanie zbiórek
funduszy na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek na inne cele niż
dobroczynne, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych i usługowych, przeprowadzanie analiz finansowych, doradztwo w sprawach finansowych, dokonywanie wycen finansowych,
przekazywanie informacji finansowych, przeprowadzanie operacji
finansowych, sponsorowanie finansowe, świadczenie usług finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, przekazywanie
informacji o ubezpieczeniach, pośrednictwo w sprawach ubezpieczeniowych, świadczenie usług ubezpieczeniowych, prowadzenie kwest,
zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowania budowy nieruchomości, usługi inwestycyjne w nieruchomości, usługi nadzorowania
procesów inwestycyjnych, prowadzenie I administracja osiedla mieszkaniowego, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni dla osób trzecich wynajmujących w celach prywatnych lub
handlowych, wynajem powierzchni, w szczególności w kompleksie
biurowym lub handlowym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego (sprzedaż i zakup nieruchomości), usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości
i ich wynajmu, zarządzanie organizacją i codzienną działalnością biur
i nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości,
zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych
dla osób trzecich, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych,
41 usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji,
wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie i obsługa, kongresów, zjazdów, koncertów, szkoleń, kursów,
sympozjów, przyjęć, spektakli, zajęć sportowych, usługi rezerwacji
miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów, publikowanie elektroniczne online książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, poradnictwo zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotografowanie, fotoreportaże,
organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz
sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów
sportowych, organizowanie konferencji I seminariów, prowadzenie
kin, prowadzenie nocnych klubów i dyskotek, prowadzenie kasyn, kręgielni, sal koncertowych, centrów sportowych lub centrów rozrywki,
usługi wydawnicze, wypożyczanie sprzętu turystycznego i sportowego, tłumaczenia.

(111) 325383
(151) 2019 10 15

(220) 2019 05 21
(441) 2019 07 01

(210) 500065
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(732) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEASTOR
(510), (511) 11 instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje grzewcze
na energię słoneczną, urządzenia magazynujące energię słoneczną
do celów grzewczych, urządzenia do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewania, pompy ciepła do przetwarzania energii, piece słoneczne, instalacje centralnego ogrzewania,
urządzenia centralnego ogrzewania, urządzenia do ogrzewania,
domowe urządzenia do ogrzewania, 42 prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem
naturalnych źródeł energii, udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii.
(111) 325384
(220) 2019 05 21
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) ZAREMBA SZYMON ENERGYRE, Zaborze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EnergyRE
(540)

(210) 500068

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia fotowoltaiczne
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne moduły słoneczne,
kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, 11 pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: fotowoltaiczne urządzenia
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne],
akumulatory energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: pompy
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, 37 instalacja systemów grzewczych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych oraz
pomp ciepła, konserwacja i naprawa systemów grzewczych, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz pomp
ciepła, 41 usługi instruktażowe i szkoleniowe, kursy instruktażowe,
kursy szkoleniowe, usługi instruktażowe i szkoleniowe z dziedziny
systemów grzewczych oraz fotowoltaiki, 42 sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów grzewczych, sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
(111) 325385
(220) 2019 05 21
(210) 500069
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) PRZYGODA ŁUKASZ JAN BIZNES GROUP, Międzyrzecze
Dolne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINI DONUTS KING
(540)

(591) czerwony, żółty, niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 24.09.07, 24.09.10, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10,
27.05.17, 29.01.15, 01.01.05, 26.11.06, 26.11.09
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(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, nadzienia owocowe do pączków, ciastek, ciast i placków, polewy i posypki owocowe, polewy i posypki orzechowe, tłuszcz do pieczenia,
gotowane warzywa, zupy, sałatki, 30 kawa nienaturalna, ryż, tapioka
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, pączki,
produkty piekarnicze, ciastka, ciasta, placki, mufiny, smażone ciastka
zwykłe, lukrowane, polewane i nadziewane, bajgle, kanapki, pizza,
ekstrakty smakowe, pastylki cukiernicze do pieczenia, nadzienie
na bazie kremu budyniowego do ciast, nadzienie na bazie czekolady do ciast, polewy i posypki czekoladowe, kawa i napoje na bazie
kawy, herbata i napoje na bazie herbaty, kakao i napoje na bazie kakao, napoje mrożone o smaku kawowym, 35 reklamowanie, organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalającego nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowni i sklepie z artykułami spożywczymi, 43 prowadzenie restauracji, prowadzenie kawiarni, prowadzenie
barów, catering.

(111) 325386
(220) 2019 05 21
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732) ZAREMBA SZYMON ENERGYRE, Zaborze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGreen
(540)

(210) 500070

(591) zielony, żółty, pomarańczowy
(531) 01.03.02, 01.03.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia fotowoltaiczne
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], akumulatory energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibrowane referencyjne
ogniwa fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, 11 pompy ciepła,
pompy ciepła do przetwarzania energii, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich
towarów jak: fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia fotowoltaiczne
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], akumulatory energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibrowane referencyjne
ogniwa fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet
takich towarów jak: pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania
energii, 37 instalacja systemów grzewczych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, konserwacja i naprawa
systemów grzewczych, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji
fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.
(111) 325387
(220) 2019 05 22
(210) 500082
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) APEXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ApexNet PIENIĄDZE PUBLICZNE
(540)

(591) różowy, granatowy
(531) 24.01.01, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 16 druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały introligatorskie (książki, wydawnictwa), 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 platforma jako usługa [PaaS], tworzenie platform komputerowych, usługi informatyczne, projektowanie systemów i oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania, 45 usługi prawne.

(111) 325388
(220) 2019 05 22
(210) 500085
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) GRUPA TURYSTYCZNO HOTELOWA BEL-AMI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEL-AMI
(540)

(591) czerwony, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.23, 26.11.05, 07.03.11
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 325389
(220) 2019 05 22
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) WAŁCERZ MAŁGORZATA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA WINKLU
(540)

(210) 500096

(531) 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 325390
(220) 2019 05 22
(210) 500102
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) APEXNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EduStrefa
(540)

(591) jasnozielony
(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 16 druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały introligatorskie (książki, wydawnictwa), 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 platforma jako usługa [PaaS], tworzenie platform komputerowych, usługi informatyczne, projektowanie systemów i oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania, 45 usługi prawne.
(111) 325391
(220) 2019 05 22
(210) 500118
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Acard-nowe opakowanie, to samo działanie
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
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(111) 325392
(220) 2019 05 22
(210) 500119
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Acard-tabletka od serca
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 325393
(220) 2014 10 20
(210) 434666
(151) 2019 10 28
(441) 2015 02 02
(732) NAVU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) navu
(540)

(591) różowy, zielony, żółty, niebieski
(531) 24.17.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 38 telekomunikacja, 42 hosting serwerów, projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej.
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(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dafurag
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych, 29 środki dietetyczne, produkty uzupełniające dietę,
żywność dietetyczna, produkty zawierające witaminy i/lub minerały,
substancje roślinne, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego-wszystkie wymienione towary na bazie produktów zawartych
w tej klasie-przeznaczone do innych celów niż farmaceutyczny lub
leczniczy lub zdrowotny, na bazie białka.
(111) 325396
(220) 2015 11 10
(210) 449020
(151) 2020 01 24
(441) 2016 02 15
(732) ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B HOTEL BELLOTTO
(540)

(111) 325394
(220) 2015 09 18
(210) 447128
(151) 2019 10 24
(441) 2015 12 21
(732) STEPCLOSER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stepcloser
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, usługi
w zakresie konsultacji dotyczącej handlu zagranicznego, Informacje
i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, biura pośrednictwa
pracy, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, rekrutacja personelu, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami ludzkimi, 36
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie wycen,
usługi w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, 39 biura podróży, organizacja wiz podróżnych, paszportów
i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, transport lądowy osób, świadczenie usług w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi agencyjne w zakresie organizowania podróży, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizacja
transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizowanie
transportu i podróży.
(111) 325395
(151) 2019 10 23

(220) 2015 10 15
(441) 2016 01 18

(210) 448139

(591) złoty, biały
(531) 20.01.05, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.02
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, administrowanie hotelami,
informowanie o usługach hotelowych w Internecie, prowadzenie
punktów sprzedaży żywności, handel detaliczny w zakresie: pamiątek, prasy, książek, biżuterii, kosmetyków i środków czystości, usługi
w zakresie reklamy, prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe bazy danych w zakresie,
usług hotelowych, turystyki, wypoczynku i rekreacji, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, 39 usługi parkingowe, 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, udostępnianie
obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, organizowanie w hotelach i poza nimi wykładów edukacyjnych, imprez muzycznych,
koncertów, imprez rekreacyjnych, sportowych, festynów w celach
rekreacyjnych, spotkań z dziedziny rozrywki, szkoleń biznesowych,
usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia spotkań firmowych,
kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów,
organizowanie balów, publikowanie książek, 43 usługi hotelarskie
związane z rezerwacją, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pensjonatach, domach wczasowych
i turystycznych, usługi restauracyjne i barowe, bary szybkiej obsługi,
kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje, stołówki, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, sprzedaż dań do osób prywatnych i firm, usługi
kateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [imprezy, ewenty,
mityngi, narady], udzielanie informacji i porad w zakresie usług gastronomicznych działalności restauracji, kawiarni, barów, udzielanie
informacji o usługach gastronomicznych, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich
polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, 44 usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjnych i rehabilitacyjnych,
usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi
lecznicze paramedyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej,
usługi salonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych.
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(111) 325397
(220) 2015 11 10
(210) 449025
(151) 2019 10 28
(441) 2016 02 15
(732) ENERGY MANAGEMENT AND CONSERVATION AGENCY
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL Crocus
(540)

(591) fioletowy
(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, administrowanie hotelami,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 39
rezerwowanie miejsc na wycieczki, organizowanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne, agencje turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji
hoteli, pensjonatów), transport pasażerski, informacja o transporcie,
pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, usługi związane
z parkowaniem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych,
organizowanie wycieczek, 41 usługi związane z organizacją wypoczynku, informacja o rekreacji, informacje o wypoczynku, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizowanie, obsługa i prowadzenie
konferencji, organizowanie, obsługa i prowadzenie kongresów, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie przyjęć (rozrywka), 43 agencje zakwaterowania
(hotele, pensjonaty), domy turystyczne, eksploatacja terenów kempingowych, usługi barowe, kafeterie, hotele, kawiarnie, udostępnianie terenu i urządzeń na kempingi, rezerwowanie noclegów, motele,
wynajmowanie noclegów, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacje kwater, stołówki, organizowanie obozów
wakacyjnych (zakwaterowanie), wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 325398
(220) 2015 12 07
(151) 2019 10 22
(441) 2016 03 14
(732) GAMA DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Porosły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEGA
(540)

(210) 450091

(531)
(510), (511) 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 izotoniczne, napoje energetyczne, preparaty
do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców i warzyw, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 325399
(220) 2016 10 21
(210) 463003
(151) 2019 10 16
(441) 2016 12 19
(732) BP TECHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHEM SA DZIAŁAMY NIEZAWODNIE
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.12
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(510), (511) 16 publikacje i materiały drukowane, broszury, blankiety,
druki, katalogi książki, plansze, tablice ogłoszeniowe, wydruki graficzne, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 27 wycieraczki
domowe, 35 usługi doradcze w zakresie prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi agencji reklamowych, usługi agencji zajmujących się sprzedażą maszyn i urządzeń przemysłowych, 37
usługi instalacyjne, serwisowe i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych oraz ich zespołów, wprowadzanych do obrotu w imieniu
i na rzecz osób trzecich, takich jak: instalacje sprężonego powietrza
i próżni, kompletne systemy analityczne do pomiarów ciągłych
i laboratoryjnych parametrów fizyko-chemicznych wód i ścieków,
przemysłowe analizatory mieszanin, spektrometry masowe, ultradźwiękowe analizatory i regulatory przepływu, detektory gazowe przemysłowych zagrożeń wycieku gazu i par toksycznych z ich kalibracją
i serwisowaniem, usługi montażowe uszczelnień przemysłowych
i technicznych, 39 usługi magazynowania i przechowywania towarów w stanie stałym oraz smarów, olejów przemysłowych i silnikowych, z wyłączeniem paliw ciekłych i gazowych oraz wody.

(111) 325400
(220) 2017 10 01
(210) 477101
(151) 2019 09 26
(441) 2018 05 21
(732) LEWKIEWICZ DOBROSŁAWA, LEWKIEWICZ ALEKSANDER
NAILS COMPANY A. D. SPÓŁKA CYWILNA LEWKIEWICZ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LB Beauty Lashes
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, paski z rzęsami, kosmetyki
do rzęs, farby do rzęs, tusze do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, kleje
do mocowania i aplikacji sztucznych rzęs, kleje do sztucznych rzęs,
włosów i paznokci, bazy pod kleje do rzęs, preparaty do usuwania
przedłużonych rzęs, preparaty do czyszczenia narzędzi do aplikacji
rzęs, sztuczne brwi, sztuczne paznokcie, sztuczne brwi samoprzylepne, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, paznokci,
rzęs i brwi, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom,
dwustronne tasiemki do podklejania powiek, taśmy do podnoszenia
opadających powiek, taśmy do oddzielania rzęs górnych od dolnych,
żelowe lub hydrożelowe płatki pod oczy do oddzielania rzęs górnych
od dolnych, preparaty do oczyszczania rzęs, preparaty do odtłuszczania rzęs, płatki do zmywania makijażu, preparaty do zmywania
makijażu, preparaty do utrwalania sztucznych lub przedłużanych
rzęs po zabiegu kosmetycznym, preparaty rozpuszczania kleju
do aplikacji rzęs, preparaty do usuwania kleju po aplikacji rzęs, preparaty przyspieszające wiązanie i wysychanie kleju po aplikacji rzęs,
preparaty do neutralizowania zapachu kleju do aplikacji rzęs, ołówki
do powiek, kredki do powiek, kredki do brwi, cienie do powiek, kosmetyki do makijażu, odżywki do rzęs i brwi, preparaty do pielęgnacji oczu, bibułki do usuwania nadmiaru serum z twarzy, kosmetyki,
kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki
przeciw zmarszczkom, kremy, emulsje, spraye, żele, balsamy, toniki,
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów,
środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki
do ciała, środki czystości, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby
do włosów, środki toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu, włosów i paznokci, 8 narzędzia
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, ostrza
(maszynki do golenia), przybory do higieny i pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, przybory do manicure i pedicure, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, nożyce, nożyczki, pincety, przyrządy ręczne
do kosmetycznej pielęgnacji brwi i rzęs, przyrządy ręczne do kosme-
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tycznej pielęgnacji rzęs, separatory do rzęs, przybory do układania
włosów, separatory do rzęs, zalotki do rzęs, zalotki do podkręcania
rzęs, nożyczki, pęsety, zestawy pęset do separacji i wklejania rzęs,
pęsety do separowania rzęs, pęsety do chwytania sztucznych rzęs,
aplikatory rzęs, pierścienie ułatwiające aplikację rzęs, pierścienie
do kleju do rzęs, pierścienie z miejscem na przyklejenie rzęs na paskach, uchwyty do wymiennych pojemników na klej do rzęs, podstawki do wylewania kleju do aplikacji rzęs, podstawki kryształowe
do zakrapiania kleju, kamień nefrytu do wylewania kleju do aplikacji
rzęs, holdery do rzęs, przyrządy ręczne do zabiegów przedłużania
rzęs oraz aplikacji sztucznych rzęs, 21 grzebyki do rzęs, szczoteczki
do rzęs, szczoteczki do rozczesywania rzęs, szczoteczki do rozczesywania brwi, szczoteczki do odtłuszczania rzęs, szczoteczki do usuwania przedłużonych rzęs, pędzle do oczyszczania rzęs, pędzelki
do nakładania trwałego tuszu na rzęsy, grzebyki z metalowymi igiełkami do rozczesywania rzęs po nałożeniu trwałego tuszu, pędzle
do nakładania preparatów do oczyszczania rzęs, pojemniki do rzęs,
szczelne pojemniki do przechowywania otwartego kleju do rzęs,
podstawki do zakrapiania kleju do rzęs, podstawki do przyklejania
pasków z rzęsami, podkładki do formowania sztucznych rzęs i konfekcjonowania ich z klejem przed nałożeniem na powieki, poduszki
podpierające głowę w trakcie zabiegu kosmetycznego, gąbki, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, aplikatory do nakładania makijażu
[szpatułki], aplikatory do nakładania makijażu na oczy, dopasowywane uchwyty na kremy do pielęgnacji skóry, dozowniki chusteczek
do twarzy, dozowniki do bawełnianych wacików w kulkach, dozowniki do kosmetyków, etui na grzebienie, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, grzebienie, gąbeczki do nakładania makijażu
na twarz, gąbki do makijażu, gąbki do oczyszczania twarzy, gąbki
kosmetyczne, grzebyki do rzęs, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne puderniczki [kompakty],
miseczki, paski dla wizażystów, pojemniki na kosmetyki, pojemniki
przystosowane do przechowywania przyborów toaletowych, półki
na kosmetyki, pędzelki do eyelinerów, pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu,
przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, puderniczki [puste],
puste pojemniki-rozpylacze, separatory piankowe do palców stóp
do użytku podczas pedicure, słoiki na waciki bawełniane, szczoteczki
do brwi, szczoteczki do higieny osobistej, szczoteczki do oczyszczania skóry, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szpatułki
kosmetyczne, uchwyty na kosmetyki, zakraplacze bez zawartości,
do celów kosmetycznych, włosie do produkcji szczotek, urządzenia elektryczne do demakijażu, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, 41 nauczanie, kształcenie, szkolenia,
szkolenia z zakresu stylizacji rzęs, szkolenia z zakresu stylizacji brwi,
szkolenia z zakresu makijażu, szkolenia dla kosmetyczek i wizażystek,
44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi stylizacji rzęs,
usługi stylizacji brwi, usługi podkręcania rzęs, usługi koloryzacji rzęs,
usługi przedłużania rzęs, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi
farbowania rzęs i brwi, usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza
kosmetyczna, doradztwo w zakresie urody, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, gabinety pielęgnacji skóry, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów
fryzjersko-kosmetycznych, usługi pielęgnacji urody, w szczególności
w zakresie rzęs, usługi nitkowania brwi, usługi manicure i pedicure,
usługi kształtowania brwi, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry
głowy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry.

(111) 325401
(220) 2018 05 22
(210) 486179
(151) 2019 10 21
(441) 2018 07 09
(732) UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DR PRIMO
(510), (511) 35 usługi udostępniania i zarządzania powierzchnią reklamową, usługi organizacji wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie upowszechniania wiedzy i promocji nauki wśród szkół,
firm, urzędów i instytucji kulturalnych, również za pośrednictwem
sieci internetowej, pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu licencji w zakresie zasobów naukowych i innowacji, tworzenie
i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych i rekla-
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mowych, pokazy towarów i zastosowań osiągnięć naukowych w gospodarce, przemyśle i w życiu codziennym, rekrutacja pracowników,
sondaże opinii publicznej, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi promocji regionu Śląska, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, impresariat w działalności artystycznej,
poszukiwania w zakresie patronatu, public relations, reklama, usługi
impresariów w działalności artystycznej, zestawienia statystyczne,
41 doradztwo zawodowe-porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, edukacja-nauczanie, imprezy sportowe, informacja
o edukacji, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne-pokazy, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie festiwali, organizowanie i prowadzenia warsztatów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów w zakresie edukacji
lub rozrywki, organizowanie spektakli-impresariat, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów
sportowych, pisanie tekstów, innych niż reklamowe, tłumaczenia,
poradnictwo zawodowe-porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, realizacja spektakli,
sprawdziany edukacyjne, usługi publikacji, w tym również publikacji
elektronicznej książek i innych tekstów, usługi popularyzacji, upowszechniania i propagowania nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw poprzez prowadzenie internetowych i korespondencyjnych
serwisów edukacyjnych, usługi w zakresie edukacji, nauki i kultury,
wyższe uczelnie-edukacja, 42 usługi i doradztwo w zakresie prac naukowych i badawczo-rozwojowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, analizy systemów komputerowych, analizy wody,
badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne,
badania geologiczne, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie-pomiary, miernictwo,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie projektów technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, programowanie komputerów,
prognozowanie pogody, testowanie materiałów, usługi artystów
grafików, usługi architektoniczne, usługi dla chemii, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi świadczone przez laboratoria naukowe.

(111) 325402
(220) 2018 05 24
(210) 486288
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732) DŁUSKA ZYTA, DŁUSKI MACIEJ ART CENTRUM
NATURALNYCH TERAPII SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YUMEIHO SEITAI
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, wyższe uczelnie [edukacja],
kultura fizyczna, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], edukacja [nauczanie], instruktaże, nauczanie, produkcja filmów,
gimnastyka [instruktaż], publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i obsługa zjazdów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
informacja o edukacji, sprawdziany edukacyjne, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi poprawiania kondycji
w klubach zdrowia, przedszkola, przedszkola [nauczanie], kształcenie praktyczne [pokazy], informacja o rekreacji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
produkcja filmów na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych [szkolenia], publikacje elektroniczne on-line ksią-
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żek i periodyków, fotoreportaże, fotografie, doradztwo zawodowe
[porady w zakresie edukacji lub kształcenia], nagrywanie filmów
na taśmach wideo [filmowanie], pisanie tekstów, innych niż reklamowych, 44 usługi medyczne, salony piękności, kliniki medyczne,
chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], salony fryzjerskie, placówki
rekonwalescencji [w warunkach domowych lub sanatoryjnych], placówki rekonwalescencji [z opieką medyczną w warunkach domowych lub sanatoryjnych], placówki rekonwalescencji, szpitale, opieka zdrowotna, masaż, pomoc medyczna, fizjoterapia, fizykoterapia,
usługi sanatoriów, medyczna opieka pielęgniarska, usługi opieki
medycznej, hospicja, aromaterapia, rehabilitacja osób po maltretowaniu, usługi saun, usługi solariów, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi wizażystów.

(111) 325403
(220) 2018 06 11
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) DROBNY GRZEGORZ, Grzechynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA ZATORSKA
(540)

(210) 486986

(591) biały, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 03.04.01,
03.04.02, 03.04.13, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania na prezenty,
szczelne opakowania z tektury, opakowania z tworzyw sztucznych,
nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, materiały amortyzujące lub
wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, 30
cukierki miętowe, karmelki [cukierki], pomadki [cukierki], 35 bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam.
(111) 325404
(220) 2018 06 18
(210) 487206
(151) 2019 10 21
(441) 2019 07 01
(732) PRUSZYŃSKI HENRYK HANBUD, Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODERNO blachodachówka modułowa
(540)

(591) pomarańczowy, biały, szary
(531) 07.03.11, 07.03.12, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe, blachodachówki, blachodachówki modułowe, panelowe metalowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej
oraz bezpośredniej pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia
i zabezpieczania dachów, paneli metalowych, usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych
oraz promocji sprzedaży pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania dachów, gąsiorów, organizowanie sprzedaży
pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania
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dachów, w trybie aukcji i przetargów publicznych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu pokryć dachowych,
akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania dachów, billboardów
reklamowych, konstrukcji metalowych i ich części, 37 usługi dekarsko-blacharskie, wykonywanie pokryć dachowych, obróbki blacharskie, 40 obróbka mechaniczna elementów metalowych, obróbka
metali, obróbka blach: wykrawanie, wyginanie, cięcie, gięcie, zaginanie, zgrzewanie, spawanie, lutowanie, trapezowanie, foliowanie
blach, zabezpieczanie (olejenie) blach ocynkowanych.

(111) 325405
(220) 2018 01 15
(210) 481106
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 24
(732) KOSZLA MICHAŁ DOBRY POCZĄTEK, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) METODA KOSZLI
(510), (511) 9 przyrządy pomiarowe, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura do pomiaru wagi, przyrządy zawierające okular, czytniki, dozowniki, pasy bezpieczeństwa, urządzenia do oddychania inne
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do pomiaru ciśnienia,
urządzenia do rejestrowania czasu lub dźwięku, przyrządy do celów
dydaktycznych: audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, ekrany projekcyjne, projektory, ekrany wideo, elektroniczne terminarze osobiste, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne
terminale dotykowe, manekiny do symulacji, przezrocza, roboty
edukacyjne, sondy do celów naukowo-badawczych, elektryczne
urządzenia pomiarowe, przyrządy obserwacyjne, skanery przetwarzające, spektrografy, spektroskopy, urządzenia do analizy żywności,
urządzenia do monitorowania niemowląt, wagi dla niemowląt, wagi
precyzyjne, rejestratory ciśnienia, zegary kontrolne rejestrujące,
10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów
medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, przyrządy do celów
rehabilitacyjnych, przyrządy do celów fizjoterapeutycznych, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje drukowane, materiały do nauczania, 41 kształcenie praktyczne, organizowanie pokazów
edukacyjnych, doradztwo zawodowe w zakresie medycyny i fizjoterapii, nauka gimnastyki leczniczej, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie poradni specjalistycznych, usługi klubów zdrowia, publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 44 usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi klubów zdrowia i ćwiczeń fizycznych, usługi medyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi
trenera osobistego w zakresie sprawności fizycznej, wypożyczanie
sprzętu medycznego, fizjoterapia, masaż, ośrodki zdrowia, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, opieka
pielęgniarska.
(111) 325406
(220) 2018 01 22
(210) 481401
(151) 2019 10 21
(441) 2018 04 30
(732) E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUITS SHOW
(540)

(591) czarny, zielony, czerwony, żółty, szary, jasnoniebieski,
brązowy
(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie progra-
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mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze,
hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line,
w tym gier hazardowych.

(111) 325407
(220) 2018 01 26
(210) 481641
(151) 2019 09 03
(441) 2018 04 03
(732) DELTA TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DELTA
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.03.02, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 mąki do celów przemysłowych, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, masa
papiernicza, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, 16 etykiety z papieru lub kartonu, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, karton, materiały opakowaniowe (amortyzujące, do wyściełania) z papieru i kartonu, opakowania do jaj, owoców i warzyw
z masy papierniczej i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych
do pakowania jaj, owoców i warzyw, nalepki, naklejki, papier, pudełka z papieru lub kartonu, worki na śmieci wykonane z papieru lub
tworzyw sztucznych, 29 jaja, 30 mąka, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności handlowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, pośrednictwo handlowe, 39 usługi składowania wytłaczanek
do przechowywania i transportu jaj i owoców, materiałów opakowaniowych i chemii budowlanej, usługi spedycji wytłaczanek do przechowywania i transportu jaj i owoców, materiałów opakowaniowych
i chemii budowlanej z wyłączeniem spedycji lotniczej, usługi pakowania towarów.
(111) 325408
(220) 2018 02 05
(210) 481963
(151) 2019 10 18
(441) 2018 05 07
(732) KUĆ PAWEŁ PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA PRIMUM-VET,
Czernichów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Primum-Vet
SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
(540)

(591) ciemnoszary, zielony, biały, jasnoszary
(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.07.24, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi chirurgów weterynarzy, chirurgia weterynaryjna, stomatologia weterynaryjna, usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej, wypożyczanie
instrumentów weterynaryjnych, udzielanie informacji dotyczących
usług weterynaryjnych, udzielanie informacji dotyczących weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, specjalistyczne doradztwo
w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacji weterynaryjnej
świadczone za pośrednictwem Internetu.
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(111) 325409
(220) 2018 02 10
(210) 482248
(151) 2019 10 23
(441) 2019 01 21
(732) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniezno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HRAPPI
(510), (511) 30 artykuły spożywcze: kawa, herbata, kakao, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb,
bułki, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek
do pieczenia, musztarda, lód, pieczywo, kanapki, czekolada, makaron, kasza, sorbety, lukier, musy, ziarna bądź nasiona do spożywania,
pasty spożywcze, kluski, pierogi, makarony, placki, płatki spożywcze,
środki do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych:
przyprawy, sól, ocet, sosy, cukier, aromaty, syropy, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, karma sucha,
karma mokra, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, drób, ryby, skorupiaki, drzewa,
krzewy, korzenie jadalne, ziarno, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe lub warzywne,
soki owocowe lub warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, cydr, brzeczka, drinki, koktajle, lemoniada, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, orzeźwiające, odalkoholizowane, napoje sportowe, nektary, wody gazowane, napoje gazowane.
(111) 325410
(220) 2018 02 14
(210) 482378
(151) 2019 10 22
(441) 2019 04 29
(732) MBMZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARKOT
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.
(111) 325411
(220) 2018 02 19
(151) 2019 10 16
(441) 2018 05 07
(732) STRYJ DOMINIKA, Kępno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiHome.pl
(540)

(210) 482501

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.
(111) 325412
(220) 2018 03 05
(210) 483086
(151) 2019 10 17
(441) 2018 06 18
(732) KAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIA DESIGN
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 futerały na okulary, etui na okulary, 14 artykuły ozdobne
[ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych, breloczki do kluczy z imitacji skóry, breloki do kluczy ze skóry, kasetki skórzane na biżuterią, kółka
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, wisiorki, łańcuszki do kluczy. ozdoby z biżuterii sztucznej, breloczki metalowe do kluczy, 18 skóra i imitacje skóry oraz towary ujęte w klasie 18: kufry i torby podróżne, sakiewki, torby i torebki wszelkiego rodzaju, kuferki, portmonetki,
portfele, aktówki, dyplomatki, teczki, torby na zakupy, torby plażowe
i torby sportowe, plecaki szkolne, breloczki do kluczy, etui na klucze
wykonane ze skóry, etui z imitacji skóry, etui, futerały na dokumenty, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 klamry do odzieży, klamry
do pasków, ozdoby do obuwia, ozdoby do ubrań, odzież [-zapięcia
do], paski [-zapięcia do], sprzączki do obuwia, sprzączki do odzieży,
sprzączki do pasków, zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków lub
breloków do kluczy, 35 reklama, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie galanterii skórzanej i galanterii z imitacji skóry, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z nakryciami głowy.
(111) 325413
(220) 2018 03 05
(210) 483106
(151) 2019 10 18
(441) 2018 05 07
(732) ALMOT MIKOŁAJ SIBORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniewkówiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Junak
(540)

(591) czarny, srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, biżuteria: amulety, bransoletki, breloczki do kluczy, broszki,
kolie, łańcuszki, medaliony, naszyjniki, obrączki, pierścionki, sygnety,
biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła sztrasowego jako imitacje
drogich kamieni, bransoletki do zegarków, dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, kasetki na biżuterię jako
szkatułki, kolczyki, łańcuszki do zegarków, medale, monety, odznaki
z metali szlachemych, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do obuwia, popiersia z metali szlachetnych, posągi i posążki z metali szlachetnych,
pudełka z metali szlachetnych, budziki, chronografy, koperty do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy zegarów,
paski do zegarków, sprężyny do zegarków, stopery, szkiełka do zegarków, tarcze do zegarów, wskazówki do zegarów, zegarki, zegarki
na rękę, zegary, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne.
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(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
dentystyczne.

(111) 325415
(220) 2018 03 05
(151) 2019 10 18
(441) 2018 05 07
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L&#39;biotica éclat
(540)

(210) 483119

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, suche szampony,
szampony, zestawy kosmetyków, przybory toaletowe, perfumy oraz
produkty perfumeryjne, 5 płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, żele do celów farmaceutycznych, suplementy diety, plastry, preparaty chemiczno-farmaceutyczne.
(111) 325416
(220) 2018 03 23
(210) 483973
(151) 2019 10 21
(441) 2018 04 30
(732) MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
MAZOVIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARZENICA
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 25.01.01, 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów jako szkoleń, planowanie przyjęć jako
rozrywka, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, wypożyczanie
sprzętu sportowego za wyjątkiem pojazdów, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 43 domy turystyczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacje
miejsc w hotelach, stołówki, usługi hotelowe, usługi barowe, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania jako zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych jako zakwaterowanie,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
urządzeń do gotowania.

(111) 325414
(220) 2018 03 05
(210) 483114
(151) 2019 10 17
(441) 2018 05 07
(732) OSIEWICZ MAGDALENA MYDENTIST, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) myDentist
(540)

(111) 325417
(220) 2019 03 01
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 19
(732) SADHANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYKKO
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12

(591) zielony
(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.13.25

(210) 496627

Nr 2/2020
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(510), (511) 19 boazerie, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, drewniane deski podłogowe, domy z prefabrykatów [zestawy
do montażu], drewniane forniry, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku
domowego, drewno na profile, drewno obrobione, drzwi pancerne
niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe
niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, dzieła sztuki wykonane
z kamienia, betonu lub marmuru, drzwi harmonijkowe niemetalowe,
kratownice niemetalowe, listwy niemetalowe, niemetalowe obudowy kominków, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okna
witrażowe, niemetalowe okna żaluzjowe, parkiety, niemetalowe
płyty brukowe, niemetalowe płyty budowlane, niemetalowe płoty
i parkany, schody niemetalowe, profile niemetalowe do gzymsów,
podłogi niemetalowe, zewnętrzne żaluzje niemetalowe i nietekstylne, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, pawilony targowe, 20 dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, biblioteczki [regały na książki], blaty stołowe,
kartoteki [meble], garderoby, etykiety z tworzyw sztucznych, drzwi
do mebli, dekoracje wiszące [ozdoby], komody, konsole, ławy [meble], łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla
dzieci, łóżka, łóżka drewniane, łóżka szpitalne, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, osłony do kominków [meble], osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy
do okien, podstawy łóżek, stojaki na ręczniki [meble], stojaki, półki,
stoliczki na kolana, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki ruchome
pod komputery, stoły, stoły do masażu, stoły do piły [robocze] inne
niż części maszyn, stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe, stoły z imadłem [meble], stopki do mebli, stopnie [drabiny] niemetalowe, szafki do przechowywania żywności, szafki na lekarstwa,
szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy wnękowe, szezlongi,
szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, wyroby stolarskie, wózki
barowe ruchome do podawania herbaty, wózki meblowe, 37 ciesielstwo, usługi dekarskie, szlifowanie papierem ściernym, renowacja
mebli, montaż drzwi i okien, malowanie, lakierowanie, konserwacja
mebli, montaż wyposażenia kuchennego, montaż mebli.

(111) 325418
(220) 2019 03 11
(210) 496948
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) KONIECZNA MAŁGORZATA EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO
ROLNE, Pudłówek (PL);
BEDNAREK STEFAN, Lututów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKT
PRZEZNACZONY
DLA
PRODUCENTÓW
EKOLOGICZNYCH Ekologiczne Fermy Drobiu Bednarek KURZAK
POMIOT KURZY Z CHOWU EKOLOGICZNEGO WZBOGACONY
O MIKROORGANIZMY (EMY) 100% NATURALNY PRODUKT POLSKI
(540)

(591) biały, zielony, niebieski
(531) 05.09.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 obornik, obornik z mikroorganizmami innymi niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, kompost, nawozy użyźniające
glebę, nawozy dla rolnictwa. 		
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 325419
(220) 2019 03 27
(210) 497764
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) KANTOR PAWEŁ SOLARO INŻ. PAWEŁ KANTOR,
Kolonia Poczesna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLARO
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, szary
(531) 01.03.01, 01.03.02, 01.03.06, 29.01.15, 01.07.01, 27.05.01,
26.03.01, 26.03.05, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 37 instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa
instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, instalacja systemów przetwarzania energii słonecznej, cieplnej i elektrycznej.
(111) 325420
(220) 2019 04 30
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 24
(732) PESTO CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PESTO CAFE
(540)

(210) 499365

(591) zielony
(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie
informacji o usługach barów i restauracji, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, hotelowe usługi cateringowe, kafeterie
[bufety], catering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, catering obejmujący żywność i napoje na bankiety, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, pizzerie,
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, usługi barów i restauracji, usługi
cateringowe, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos.
(111) 325421
(220) 2018 09 13
(210) 490500
(151) 2019 10 25
(441) 2019 01 28
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORAYA CITY S.O.S TECHNOLOGIA OCHRONY MŁODOŚCI
360º
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(540)

(540)

(591) biały, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, jasnoniebieski,
niebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(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) 325422
(220) 2018 09 13
(210) 490502
(151) 2019 10 25
(441) 2019 01 28
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORAYA DERMO ODNOWA
(540)

(591) złoty, jasnoróżowy, różowy, ciemnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25, 25.07.25
(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) 325423
(220) 2018 10 01
(151) 2019 10 24
(441) 2018 11 19
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blink K15

Nr 2/2020

(210) 491125

(531) 27.05.01, 27.05.05
(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, 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, 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, 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, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów
leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicznie, 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) 325424
(220) 2018 10 18
(210) 491756
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 10
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex TRUSKAWKI BEZ SZYPUŁEK Wystarczy rozmrozić
(540)

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony, czerwony, ciemnoczerwony, pomarańczowy,
beżowy, jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, jasnoszary,
szary, ciemnoszary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.08, 11.03.10, 01.03.02

Nr 2/2020
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(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce, przetwory owocowe, mrożone owoce, mrożone mieszanki owocowe, mrożone dania gotowe z owoców, sałatki owocowe, owoce puszkowane,
składniki do sporządzania zup owocowych .

(111) 325425
(220) 2018 10 21
(210) 491832
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) GIWOJNO TOMASZ THOMAS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLINDA
(510), (511) 18 aktówki, torebki, portfele na karty wizytowe, portfele
na karty płatnicze, kuferki, portmonetki, komplety podróżne ze skóry, kuferki na kosmetyki, skórzane etui na klucze, plecaki, torby na zakupy, walizki, paski skórzane.
(111) 325426
(220) 2018 10 23
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 17
(732) Gurnani Shilpa Shyam, Pune (IN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ELITEHOFF
(540)

(210) 491933

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 7 krajalnice do chleba, młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, maszyny do wyrabiania kiełbasy, krajalnice jako maszyny, maselnice i maszynki do siekania mięsa, miksery jako maszyny,
miksery elektryczne do celów domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, wyciskacze do owoców elektryczne domowe,
elektryczne otwieracze do puszek, maszynki do robienia makaronu
do użytku domowego, młynki domowe elektryczne, elektryczne
otwieracze do konserw, sokowirówki elektryczne, elektryczne spieniacze do mleka, tarki elektryczne, elektryczne trzepaczki do żywności, 8 łyżki do zupy, łyżki szumówki, zestawy do manicure, maszynki
do golenia elektryczne lub nieelektryczne, noże, noże do maszynek
do mięsa jako narzędzia, nieelektryczne otwieracze do puszek, pompki ręczne, scyzoryki, siekiery, skrobaki jako narzędzia, sztućce srebrne platerowane, sztućce ze srebra stołowe [noże, widelce i łyżki],
ręczne tasaki do siekania mięsa, tasaki do warzyw, widelce, żyletki,
żelazka elektryczne, lokówki elektrotermiczne do włosów, łyżki,
ręczne otwieracze do konserw, rozdrabniacze do warzyw, przyrządy
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia,
sztućce do jedzenia, stojaki na noże, 9 alarmy, alarmy dźwiękowe,
czujniki, dzwonki alarmowe elektryczne, anteny, głośniki, gniazdka.
elektryczne wtyczki i inne kontakty, aparaty fotograficzne, celowniki fotograficzne, lornetki, lupy (optyka), celki [baterie], celki akumulatorowe, kalkulatory, dzwonki sygnalizacyjne, kaski ochronne,
kaski ochronne dla jeźdźców, kaski do jazdy konnej, liczniki, liczniki
obrotów, mierniki, okulary, binokle, lusterka optyczne, aparaty radiowe, odbiorniki radiowe, radia samochodowe, słuchawki na uszy,
urządzenia telewizyjne, wagi, wagi pomostowe, kompasy jako przyrządy pomiarowe, kompasy okrętowe, minutniki kuchenne, wagi
kuchenne, radia wyposażone w zegar, zegarki inteligentne, wyłączniki zegarowe, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów
i zegarków), mierniki zegarowe, termometry do grilli elektrycznych,
11 lampki elektryczne na choinki, czajniki elektryczne, elektryczne
ekspresy do kawy, grzejniki elektryczne, elektryczne lampy, grzejniki,
formy do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli,
elektryczne, zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu, elektryczne gofrownice, frytkownice elektryczne, grille, kuchenki, sprzęt kuchenny
elektryczny, abażury do lamp, szkła do lamp, obudowy do lamp, lampy olejowe, latarki, latarki kieszonkowe, aparaty do suszenia owoców,
pojemniki na lód, popielniki do palenisk, reflektory samochodowe,
suszarki do włosów, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki powietrza, światła do pojazdów, światła rowerowe, żyrandole, wentylatory
elektryczne do użytku osobistego, lampy do oświetlenia akwarium,
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latarki kieszonkowe, elektryczne, urządzenia z pokrywką do opiekania, czajniki, palniki, bojlery i podgrzewacze, elektryczne zaparzacze do kawy, elektryczne zaparzacze do herbaty, grille kuchenne,
pokrywy do grilli elektrycznych, tacki do grilli elektrycznych, stojaki i wózki do grilli elektrycznych, pokrowce do grilli elektrycznych,
ruszty do grilli elektrycznych, grzałki do grilli elektrycznych, lampki
do grilli elektrycznych, płyty do smażenia na grillach elektrycznych,
14 zegary ścienne, 18 kije do parasoli, skórzane etui na klucze, kółka
do parasoli, laski, laski do wspinaczki, rączki do lasek spacerowych,
opaski skórzane, parasole, pokrowce na parasole, parasolki, druty
do parasoli przeciwdeszczowych i przeciwsłonecznych, plecaki, plecaki turystyczne, portfele, siatki na zakupy, teczki szkolne, walizeczki,
walizy, torby na zakupy, 21 suszarki do bielizny, durszlaki, cedzaki,
cedzaki jako przybory gospodarstwa domowego, deski do krojenia
chleba, deski do krojenia do kuchni, kosze na chleb, miseczki, miski,
miski ze szkła, łopatki do ciasta, formy do ciastek, cukiernice, filiżanki,
pudełka na herbatę, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne,
deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, dzbanki,
dzbanki do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne formy, foremki do ciast jako przybory kuchenne, łopatki
jako sztućce, frytkownice nieelektryczne, miksery domowe nieelektryczne, gałki jako uchwyty porcelanowe do artykułów kuchennych
i wyposażenia kuchennego, naczynia, garnki, garnki do gotowania
na parze, nieelektryczne garnki kuchenne jako komplety, młynki
do użytku domowego, ręczne gąbki do celów domowych, dozowniki
do mydła, sitka do herbaty, pojemniki kuchenne, lejki, zaparzaczki
do herbaty, imbryki nieelektryczne, kosze na śmieci, lodówki turystyczne, młynki do kawy ręczne, otwieracze do butelek, wyciskacze
do owoców nieelektryczne do celów domowych, patelnie, przybory
kuchenne, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pokrywki do garnków, kubki, maselniczki, prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, zestawy
do przypraw, dozowniki ręczników papierowych, rondelki, tygielki,
salaterki, sita jako przybory gospodarstwa domowego, sitka do zaparzania herbaty, spryskiwacze, tace do użytku domowego, tarki jako
sprzęt kuchenny, termosy, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, ceramika do użytku kuchennego, ceramiczna zastawa stołowa,
kubki porcelanowe, serwis do kawy z porcelany, przybory toaletowe,
uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe, stojak na papier toaletowy, łyżki cedzakowe, dziadki do orzechów, nieelektryczne formy do wypiekania, narzędzia do czyszczenia grilli elektrycznych.

(111) 325427
(220) 2018 10 24
(210) 491965
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) TKACZUK ADAM FIRMA HANDLOWA STARMLECZ,
Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRULY FULLY
(540)

(591) czarny, różowy, jasnobeżowy
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 słodycze czekoladowe, słodycze [cukierki], galaretki owocowe [słodycze], cukierki, batony, batony zbożowe, batony
czekoladowe, batony zbożowe i energetyczne, batony spożywcze
na bazie zbóż, batony z orzechów w karmelu, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, czekolady, czekolady nadziewane, czekoladki, wyroby czekoladowe, pralinki.
(111) 325428
(220) 2018 10 27
(210) 492112
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) HILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HILLS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 22 niemetalowe pasy transportowe, niemetalowe zawiesia transportowe, niemetalowe zawiesia rozporowe.
(111) 325429
(220) 2018 07 31
(210) 488735
(151) 2019 10 03
(441) 2018 10 08
(732) CHEMICALL ALLIANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAP THE PRIVATE LABEL PEOPLE
(540)

(591) granatowy, fioletowy, biały
(531) 26.04.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 szpachlówka do naprawy karoserii samochodowych,
rozpuszczalniki do lakierów i farb, utwardzacze do żywic epoksydowych, do utwardzania szpachlówki, do lakierów, oraz podkładów
akrylowych, silikony, żywice syntetyczne, środki odtłuszczające, 2
emalie do malowania, farby, lakiery, akrylowe preparaty gruntujące,
rozcieńczalniki do farb i lakierów, pasty pigmentowe.
(111) 325430
(220) 2018 08 03
(210) 489052
(151) 2019 10 04
(441) 2019 01 03
(732) Spectrum Cannabis Canada Ltd, Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540) SPECTRUM CBD
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, lecznicze konopie siewne i ich pochodne, marihuana lecznicza, lecznicze konopie siewne, lecznicze
oleje konopi siewnych i ich pochodne, lecznicze ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, mianowicie lecznicze ekstrakty z konopi
siewnych i z marihuany, ziołowe preparaty lecznicze, mianowicie
preparaty z marihuany, zawierające suszone kwiaty oraz pochodne
marihuany, które mogą być legalnie produkowane, mianowicie płyny, oleje, spraye do jamy ustnej, kapsułki, napoje na bazie konopi
siewnych do celów medycznych i zdrowotnych, produkty do podawania marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych mianowicie spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe i plastry transdermalne, suplementy diety na bazie konopi służące poprawie zdrowia
ogólnego i samopoczucia, sproszkowane białko na bazie konopi,
białko i błonnik w proszku na bazie konopi, batony na bazie konopi,
zastępujące posiłki, napoje na bazie konopi do celów medycznych
i zdrowotnych, produkty i substancje farmaceutyczne: preparaty
do znieczulenia miejscowego, systemy podawania leków do stosowania miejscowego, mianowicie pianki, żele, kremy, spraye, balsamy
i maści, które działają jako baza i przygotowują skórę do przyjęcia
preparatów leczniczych, które są wchłaniane przez skórę do układu
krwionośnego, środki przeciwbólowe, antybiotyki, 35 rozwój, zarządzanie i obsługa w zakresie działalności gospodarczej w branży
opieki zdrowotnej, branży marihuany leczniczej i w branży zaawansowanych technologii, porady i informacje dotyczące zarządzania
przedsiębiorstwami, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, marketing, mianowicie marketing bezpośredni w zakresie towarów i usług innych
osób, usługi marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji
produktów innych osób oraz marketing cyfrowy w zakresie towarów
i usług innych osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty
elektronicznej, aplikacji i sieci społecznościowych, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące marihuany i konopi siewnych, sprzedaż
i dystrybucja marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych,
olejków z konopi siewnych i ich pochodnych, sprzedaż konopi siewnych, marihuany i ich pochodnych, sprzedaż produktów i akcesoriów
z marihuany, konopi, konopi siewnych, produktów spożywczych, na-
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pojów, preparatów do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji
skóry, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów biurowych,
druków i akcesoriów dla palaczy, marketing marihuany leczniczej poprzez zarządzanie programami pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej oraz zapewnianie programów pomocy
cenowej w dziedzinie marihuany leczniczej, sprzedaż i dystrybucja
marihuany leczniczej i konopi leczniczych oraz sprzętu i produktów
do podawania marihuany leczniczej i konopi leczniczych takich jak
fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające, waporyzatory doustne, spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe, płyny, balsamy, olejki i kremy nasączane konopiami siewnymi
i plastry transdermalne nasączane konopiami siewnymi, sprzedaż
nebulizatorów, urządzeń rozpylających, sprayów do jamy ustnej,
kapsułek żelowych, płynów, balsamów, olejków i kremów nasączanych konopiami siewnymi i plastrów transdermalnych do podawania leków oraz waporyzatorów do celów medycznych i produkcji,
sprzedaż produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek,
fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek do młynków, wag
do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek, bibułek papierosowych,
maszyn do robienia papierosów,, 41 udostępnianie strony internetowej dostarczającej informacji dotyczących marihuany leczniczej,
marihuany i konopi siewnych, udostępnianie strony internetowej zawierającej oceny, recenzje i opinie dotyczące marihuany i produktów
marihuany leczniczej, wskazań i skutków poszczególnych odmian
marihuany, zalet stosowania marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i badań związanych z marihuaną i konopiami siewnymi,
usługi edukacyjne i usługi edukacyjne dla pacjentów, mianowicie
dostarczanie materiałów audio, wizualnych i drukowanych, seminariów, warsztatów, zajęć i szkoleń dotyczących marihuany leczniczej,
marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, pokazy edukacyjne
dotyczące uprawy roślin, warsztaty i seminaria na temat ogrodnictwa, 44 uprawa i hodowla marihuany leczniczej, marihuany, konopi
siewnych, usługi ogrodnicze, sadzenie roślin, ogrodnictwo, usługi
szkółek roślin, wynajem oranżerii i szklarni dla ogrodnictwa, usługi
w zakresie udostępniania marihuany leczniczej i konopi leczniczych,
obsługa centrów odnowy biologicznej, zapewniających usługi konsultacji lekarskich dla pacjentów stosujących marihuanę leczniczą,
poradnictwo medyczne w zakresie marihuany, i konopi siewnych
i olejów z konopi, udzielanie informacji medycznych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie marihuany leczniczej i medycznych
konopi siewnych, usługi konsultacyjne w zakresie ogrodnictwa, marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i olejów konopnych.

(111) 325431
(220) 2018 03 27
(210) 484126
(151) 2019 10 18
(441) 2018 05 21
(732) MIŁOSTAN AGATA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ARGOS,
Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Argos
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 39 usługi transportu, w tym transportu pasażerskiego,
wynajem pojazdów w tym autokarów, usługi pomocy drogowej,
wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi
taksówek, spedycja, fracht.
(111) 325432
(220) 2018 04 24
(210) 485256
(151) 2019 10 07
(441) 2018 06 25
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BALANCE
(510), (511) 19 płytki ceramiczne do użytku we wnętrzach, z wyłączeniem płytek dachowych oraz fasadowych, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
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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, artykułów gospodarstwa domowego, płytek ceramicznych
do użytku we wnętrzach, z wyłączeniem płytek dachowych oraz fasadowych, terakoty, podłóg, 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, artykułami gospodarstwa domowego, płytkami ceramicznymi do użytku
we wnętrzach, z wyłączeniem płytek dachowych oraz fasadowych,
terakotą, podłogami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami
i aparaturą sanitarną .

(111) 325433
(220) 2017 10 16
(210) 477723
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732) MORE MUSIC AGENCY A. GODZIEK, A. POMIAN SPÓŁKA
JAWNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWA MUZYKA KATOWICE
(540)

(531) 26.04.03, 26.04.11, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt
biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
akwaforty (grafika), albumy, bilety, broszury, chorągiewki papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, formularze (blankiety, druki),
fotografie, fotograwiura, galwanotypy, gazety, kalendarze, karty
pocztowe, nalepki, naklejki (materiały piśmienne), notatniki (notesy), okładki, obwoluty (papiernictwo), papier przebitkowy (materiały
piśmienne), papier w arkuszach (artykuły piśmienne), plansze, płytki
grawerskie, prospekty, przebitki (materiały piśmienne), przezrocza
(materiały piśmienne), publikacje, rozkłady, repertuary godzinowe
(drukowane), zakładki do książek, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bandany na szyję, bezrękawniki, bluzki, bluzy, chusty, koszule,
podkoszulki, trykoty (ubrania), t-shirty, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi estradowe, usługi
informacji o imprezach rozrywkowych, usługi w zakresie kształcenia
praktycznego (pokazy), usługi nocnych klubów, usługi organizowania, prowadzenie i obsługi festiwali, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi imprez rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, usługi organizowania,
prowadzenia i obsługi koncertów, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi konkursów, w tym konkursów edukacyjnych, rozrywkowych, muzycznych, usługi organizowania przyjęć (rozrywka),
usługi organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi
organizowania spektakli (impresariat), usługi publikowania tekstów
(innych niż teksty reklamowe), usługi prowadzenia sal koncertowych,
usługi dystrybucji biletów (rozrywka), usługi klubowe (rozrywka).
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(111) 325434
(220) 2017 12 01
(210) 479612
(151) 2019 10 21
(441) 2018 05 07
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FELEK WAFELEK
(510), (511) 30 batony zbożowe, wyroby cukiernicze, w szczególności: wafle i wafelki z nadzieniem lub w polewie czekoladowej.
(111) 325435
(220) 2018 08 03
(210) 489053
(151) 2019 10 04
(441) 2019 01 03
(732) Spectrum Cannabis Canada Ltd, Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540) SPECTRUM CANNABIS CBD
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, lecznicze konopie siewne i ich pochodne, marihuana lecznicza, lecznicze konopie siewne, lecznicze
oleje konopi siewnych i ich pochodne, lecznicze ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, mianowicie lecznicze ekstrakty z konopi
siewnych i z marihuany, ziołowe preparaty lecznicze, mianowicie
preparaty z marihuany, zawierające suszone kwiaty oraz pochodne
marihuany, które mogą być legalnie produkowane, mianowicie płyny, oleje, spraye do jamy ustnej, kapsułki, napoje na bazie konopi
siewnych do celów medycznych i zdrowotnych, produkty do podawania marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych mianowicie spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe i plastry transdermalne, suplementy diety na bazie konopi służące poprawie zdrowia
ogólnego i samopoczucia, sproszkowane białko na bazie konopi,
białko i błonnik w proszku na bazie konopi, batony na bazie konopi,
zastępujące posiłki, napoje na bazie konopi do celów medycznych
i zdrowotnych, produkty i substancje farmaceutyczne, preparaty
do znieczulenia miejscowego, systemy podawania leków do stosowania miejscowego, mianowicie pianki, żele, kremy, spraye, balsamy
i maści, które działają jako baza i przygotowują skórę do przyjęcia
preparatów leczniczych, które są wchłaniane przez skórę do układu
krwionośnego, środki przeciwbólowe, antybiotyki, 35 rozwój, zarządzanie i obsługa w zakresie działalności gospodarczej w branży
opieki zdrowotnej, branży marihuany leczniczej i w branży zaawansowanych technologii, porady i informacje dotyczące zarządzania
przedsiębiorstwami, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, marketing, mianowicie marketing bezpośredni w zakresie towarów i usług innych
osób, usługi marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji
produktów innych osób oraz marketing cyfrowy w zakresie towarów
i usług innych osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty
elektronicznej, aplikacji i sieci społecznościowych, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące marihuany i konopi siewnych, sprzedaż
i dystrybucja marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych,
olejków z konopi siewnych i ich pochodnych, sprzedaż konopi siewnych, marihuany i ich pochodnych, sprzedaż produktów i akcesoriów
z marihuany, konopi, konopi siewnych, produktów spożywczych, napojów, preparatów do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji
skóry, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów biurowych,
druków i akcesoriów dla palaczy, marketing marihuany leczniczej poprzez zarządzanie programami pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej oraz zapewnianie programów pomocy
cenowej w dziedzinie marihuany leczniczej, sprzedaż i dystrybucja
marihuany leczniczej i konopi leczniczych oraz sprzętu i produktów
do podawania marihuany leczniczej i konopi leczniczych takich jak
fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające, waporyzatory doustne, spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe, płyny, balsamy, olejki i kremy nasączane konopiami siewnymi
i plastry transdermalne nasączane konopiami siewnymi, sprzedaż
nebulizatorów, urządzeń rozpylających, sprayów do jamy ustnej,
kapsułek żelowych, płynów, balsamów, olejków i kremów nasączanych konopiami siewnymi i plastrów transdermalnych do podawania leków oraz waporyzatorów do celów medycznych i produkcji,
sprzedaż produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek,
fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek do młynków, wag
do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek, bibułek papierosowych,
maszyn do robienia papierosów, 41 udostępnianie strony internetowej dostarczającej informacji dotyczących marihuany leczniczej,
marihuany i konopi siewnych, udostępnianie strony internetowej za-
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wierającej oceny, recenzje i opinie dotyczące marihuany i produktów
marihuany leczniczej, wskazań i skutków poszczególnych odmian
marihuany, zalet stosowania marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i badań związanych z marihuaną i konopiami siewnymi,
usługi edukacyjne i usługi edukacyjne dla pacjentów, mianowicie
dostarczanie materiałów audio, wizualnych i drukowanych, seminariów, warsztatów, zajęć i szkoleń dotyczących marihuany leczniczej,
marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, pokazy edukacyjne
dotyczące uprawy roślin, warsztaty i seminaria na temat ogrodnictwa, 44 uprawa i hodowla marihuany leczniczej, marihuany, konopi
siewnych, usługi ogrodnicze, sadzenie roślin, ogrodnictwo, usługi
szkółek roślin, wynajem oranżerii i szklarni dla ogrodnictwa, usługi
w zakresie udostępniania marihuany leczniczej i konopi leczniczych,
obsługa centrów odnowy biologicznej, zapewniających usługi konsultacji lekarskich dla pacjentów stosujących marihuanę leczniczą,
poradnictwo medyczne w zakresie marihuany, konopi siewnych
i olejów z konopi, udzielanie informacji medycznych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie marihuany leczniczej i medycznych
konopi siewnych, usługi konsultacyjne w zakresie ogrodnictwa, marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i olejów konopnych.

(111) 325436
(220) 2018 08 22
(210) 489651
(151) 2019 10 18
(441) 2019 03 18
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLO
(540)

(591) biały, fioletowy, szary
(531) 02.01.01, 04.05.03, 26.01.01, 26.01.14, 26.04.04, 26.04.10,
26.04.14, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów z wyłączeniem słuchawek, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie
do gier, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video,
obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane
taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki
na tapetę, wygaszacze ekranu, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert
sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych-Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji,
systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line: prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz
sklepu internetowego dla sprzedaży towarów i usług rozrywkowych
tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony,
telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio
i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów
komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane
płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze
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ekranu, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie
elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące
do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne
i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), anteny
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki
książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów
cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa,
w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane
z portalami internetowymi, takie jak zapewnianie dostępu do portali
internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem portali internetowych, usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej
w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów
i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu,
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego.

(111) 325437
(220) 2018 08 24
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) BAUTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAuTec
(540)

(210) 489663

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.03.01, 27.05.08
(510), (511) 1 środki i preparaty chemiczne dla przemysłu i budownictwa, kity przeznaczone dla przemysłu, kleje i preparaty klejące
przeznaczone dla przemysłu i budownictwa: kleje do parkietów,
kleje do wykładzin, lepiki, kleje i masy klejowe do przyklejania i zaciągania, kleje do płytek ściennych, rozpuszczalniki do klejów i lakie-
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rów, utwardzacze do klejów, grunt dyspersyjny, grunt poliuretanowy,
grunt epoksydowy, spoiwa do betonu, środki do konserwacji cementu, środki do konserwacji betonu, w tym żywice syntetyczne w stanie
surowym z wyjątkiem farb i olejów, podkłady cementowe, 2 dekoracyjne i ochronne, trwałe lub tymczasowe środki oraz kompozycje
do pokrywania powierzchni różnego typu: barwniki, bejce, bejce
do drewna, emalie, emulsje pielęgnacyjne, farby, farby jako powłoki
do drewna, impregnaty do drewna, farby elewacyjne: akrylowe, silikatowe i silikonowe, farby akrylowe do wnętrz, farby jako powłoki,
powłoki do krycia dachów jako farby, lakiery, lakiery dla przemysłu,
lakier asfaltowy, pokosty, zaprawy farbiarskie, podkłady, powłoki
i farby do gruntowania i wzmacniania podłoży, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, preparaty zabezpieczające przed
psuciem się drewna, oleje do drewna, żywice naturalne w stanie
surowym, rozcieńczalniki do farb i lakierów, środki wiążące do farb
i lakierów, 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, masy samopoziomujące z cementu, masy cementowe, grunty i podkłady
gruntujące, masy tynkarskie, tynki mineralne i akrylowe, zaprawy
cementowe, zaprawy klejowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
masy bitumiczne, masy asfaltowe, masy szpachlowe, beton asfaltowy, powłoki dachowe asfaltowe i bitumiczne, cegła, piasek, gips,
glina ceglarska, kamień, kruszywa budowlane, marmur, wapno, żwir,
beton, beton towarowy, mieszanki betonowe, zaprawy budowlane,
drewno budowlane, tarcica, drewno po częściowej obróbce, drewno
obrobione, półfabrykaty drewniane: belki, deski, płyty, płyty stolarskie zwykłe i okleinowane, płyty pilśniowe, podłogi niemetalowe:
deski, klepki, płytki podłogowe, parkiet, mozaika, panele, 35 usługi
importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży
w hurtowniach, sklepach poprzez agentów oraz za pośrednictwem
strony internetowej towarów takich jak: środki i preparaty chemiczne dla budownictwa i przemysłu, środki oraz kompozycje do pokrywania powierzchni różnego typu, produkty do pielęgnacji i konserwacji drewna, grunty i zaprawy budowlane, materiały budowlane
metalowe i niemetalowe, narzędzia i akcesoria budowlane, drewno
budowlane, posadzki, parkiety i podłogi, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów,
organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

(111) 325438
(220) 2018 09 06
(210) 490220
(151) 2019 10 14
(441) 2019 01 03
(732) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RESERVED
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe, szminki, rzęsy, pomadki, tusze, cienie do oczu, błyszczyki do ust,
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe],
antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg,
aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci
olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy,
inne niż do celów medycznych barwniki do celów kosmetycznych
barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esencje ete-

283

ryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby do włosów, geraniol,
heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], javelle (woda-), jonony
[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, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt,
kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska, krem
do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal
do prania, lakier do włosów, lakiery (środki do usuwania-), lakiery
do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło
do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek
lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy
[preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowania, papier ścierny szmerglowy, parkiety (wosk do-),
paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów,
pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym
[płótno ścierne], płukanki do oczu nie do celów medycznych, płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji,
płyny po goleniu, podłogi (wosk do-), pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów preparaty
do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], 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 [kosmetyki], 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 odświeżające
oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze]
do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, rdza (preparaty do usuwania-), roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy sztuczne, safrol,
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
[nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], szmergiel, sztuczne
paznokcie, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej nielecznicze, środki do czyszczenia zębów,
środki do konserwacji skóry [pasty], środki do namaczania prania,
środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku
z podłóg [preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze
[zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie
do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie
(ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki
zmiękczające do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych,
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talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [materiał
ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], woda kolońska, woda
lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów,
wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci,
żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania
zębów.

(111) 325439
(220) 2018 09 12
(210) 490458
(151) 2019 10 24
(441) 2019 02 04
(732) NOWARA MAREK DOLNOŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWOHANDLOWY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hello! Poland
(540)
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(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 02.01.23, 03.09.23, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 szpachlówka do naprawy karoserii samochodowych,
rozpuszczalniki do lakierów i farb, utwardzacze do żywic epoksydowych, do utwardzania szpachlówki, do lakierów, oraz podkładów
akrylowych, silikony, żywice syntetyczne, środki odtłuszczające, 2
emalie do malowania, farby, lakiery, akrylowe preparaty gruntujące,
rozcieńczalniki do farb i lakierów, pasty pigmentowe.
(111) 325442
(220) 2019 02 04
(210) 494272
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JESIENNY FESTIWAL TEATRALNY
(540)

(591) czerwony, różowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 41 rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe i kulturalne.
(111) 325440
(220) 2018 06 21
(210) 487368
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
Kraków (PL)
(540)

(591) czarny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.16, 04.05.21
(510), (511) 16 plakaty, foldery, ulotki, zaproszenia, bilety, 35 reklama
i promocja za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i internetu, reklama banerowa.
(111) 325443
(220) 2018 12 31
(210) 494345
(151) 2019 10 29
(441) 2019 05 20
(732) KOZIEŁ MAŁGORZATA ANTARESA.PL, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Antaresa
(540)

(591) złoty
(531) 02.01.22, 02.01.04, 02.01.30, 14.03.13, 29.01.02
(510), (511) 35 promocja osób, przedsiębiorstw gospodarczych, organizacji przedsiębiorstw, organizacji osób, organizacji społecznych,
państwowych, organizacji pozarządowych, publikowanie materiałów reklamowych, reklama prasowa, telewizyjna, radiowa i internetowa, badania rynku i sondaże opinii publicznej, 41 organizowanie
i prowadzenie: ceremonii połączonych z wręczaniem nagród, imprez
mających charakter współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami,
plebiscytów, gali, konkursów, seminariów, konferencji, spotkań, organizowanie rankingów i plebiscytów wśród rzemieślników, działania związane z prowadzeniem przedsięwzięcia dotyczącego przyznania statuetki, edukacja, wystawy o charakterze edukacyjnym,
publikacje elektroniczne online, publikowanie tekstów i prezentacji
multimedialnych innych niż reklamowe.
(111) 325441
(220) 2018 07 29
(210) 488734
(151) 2019 10 03
(441) 2018 10 08
(732) CHEMICALL ALLIANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIVATE LABEL NO REVOLUTION EVOLUTION

(531) 03.09.16, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 35 usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: odzież, nakrycia głowy, obuwie.
(111) 325444
(220) 2018 12 31
(210) 494353
(151) 2019 10 29
(441) 2019 05 20
(732) KOZIEŁ MAŁGORZATA ANTARESA.PL, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Antaresa Scorpi
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 35 usługi sklepów
detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: odzież, nakrycia głowy, obuwie.
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(111) 325445
(220) 2019 01 04
(210) 494466
(151) 2019 10 22
(441) 2019 05 27
(732) PELAK NATALIA, FIWEK EWA ON MY WALL SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ON MY WALL
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami
sztuki.
(111) 325446
(220) 2019 01 04
(210) 494476
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EQlibrium
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży, usługi marketingowe, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja
inwestycji w zakresie nieruchomości, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, zgromadzenie na rzecz osób
trzecich towarów z branży spożywczej, kosmetycznej, RTV-AGD,
dekoratorskiej, budowlanej, jubilerskiej, odzieżowej, medycznej,
oświetleniowej, biurowej, gromadzenie ofert dotyczących usług wynajmowania powierzchni biurowej, garaży oraz usług parkingowych,
organizowanie aukcji, wernisaży w celach komercyjnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branży spożywczej, kosmetycznej, RTV-AGD, dekoratorskiej, budowlanej, jubilerskiej, odzieżowej, medycznej, oświetleniowej, biurowej, usług wynajmowania
powierzchni biurowej, usługowej oraz parkingowej pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, przeprowadzanie testów
psychometrycznych w celu doboru personelu, dobór personelu [dla
osób trzecich], 36 usługi ubezpieczeniowe, działalność finansowa,
usługi bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego, ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie
i handlu nieruchomościami, usługi wyceny finansowej, prowadzenie
rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, usługi
w zakresie administrowania budynkami, usługi finansowe oraz pośrednictwa finansowego, usługi finansowania nieruchomości, usługi
w zakresie wynajmowania i dzierżawy nieruchomości, w tym powierzchni biurowej, magazynowej, usługi w zakresie pośrednictwa
kupna lub sprzedaży nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem
ruchomym osób trzecich, usługi obrotu nieruchomościami, leasing,
najem i dzierżawa składników majątkowych nieruchomości, usługi
prowadzenia działalności inwestycyjnej na rynku finansowym i kapitałowym, usługi inwestycyjne, zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni usługowej, 37 usługi budowlane, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości
mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, naprawy i remonty nieruchomości, konserwacja nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, montaż i naprawy budynków
i budowli, usługi nadzoru budowlanego, informacja budowlana,
sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów
handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań,
mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimaty-
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zacyjnych i chłodniczych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych, instalowanie i naprawy urządzeń antywłamaniowych,
instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości.

(111) 325447
(220) 2019 01 04
(210) 494479
(151) 2019 10 25
(441) 2019 02 25
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) belticar
(540)

(591) czarny, jasnoniebieski, biały
(531) 02.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do użytku w pojazdach, pasy
bezpieczeństwa do pojazdów do użytku osób niepełnosprawnych,
szelki [pasy] bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, napinacze pasów bezpieczeństwa, uchwyty pasów bezpieczeństwa.
(111) 325448
(220) 2019 01 04
(210) 494481
(151) 2019 10 25
(441) 2019 02 25
(732) ŚLIWA MICHAŁ GRZEGORZ MIKE SPORT, Libertów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mimo
(540)

(591) szary
(531) 02.01.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 odzież sportowa, bandany na szyję, bielizna wchłaniająca pot, bokserki, czapki [nakrycia głowy], getry [ochraniacze] zakładane na buty, kamizelki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, kurtki [odzież], legginsy, nakrycia głowy, ocieplacze, odzież
dla rowerzystów, opaski na głowę, rękawiczki, skarpetki, wszystkie powyższe z wyłączeniem odzieży i nakryć głowy dla dzieci..
(111) 325449
(220) 2019 01 04
(151) 2019 10 25
(441) 2019 02 25
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Black Meister
(540)

(210) 494484

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki owocowo-warzywne, soki warzywne, koncentraty spożywcze napojów instant, napoje instant, nektary, syropy owocowe, syropy do produkcji
napojów, esencje do produkcji napojów, wody mineralne gazowane,
wody mineralne niegazowane, napoje gazowane, napoje musujące, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, napoje proteinowe, napoje
węglowodanowe, napoje wzbogacone witaminami, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, lemoniada w proszku, pastylki do produkcji
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napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub
pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, koncentraty napojów, piwo
imbirowe, piwo, piwo słodowe.

(111) 325450
(220) 2019 01 07
(210) 494493
(151) 2019 10 23
(441) 2019 02 25
(732) SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓŻNOSPRAWNI
(540)

(591) niebieski, zielony, żółty, czerwony, fioletowy, szary, biały
(531) 24.17.25, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobilnych, 35 promowanie działalności gospodarczej, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, 36 usługi bankowe, bankowość online,
doradztwo w sprawach finansowych, 41 doradztwo zawodowe.
(111) 325451
(220) 2019 01 15
(210) 494793
(151) 2019 10 10
(441) 2019 03 25
(732) BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOREIGN TRADE PROGRAMME
(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,
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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
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) 325452
(220) 2019 01 18
(210) 494966
(151) 2019 10 24
(441) 2019 03 04
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OWOCUJE ZASKOCZENIEM
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze,
wafle, wafelki, batony, czekolady, cukierki, czekoladki, żelki, żelki
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, ciastka, lody, desery.
(111) 325453
(220) 2019 01 18
(210) 494970
(151) 2019 10 24
(441) 2019 03 04
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SEGMENT
(540)

(591) jasnoszary, granatowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, środki do czyszczenia i pielęgnacji mebli, preparaty do konserwacji mebli, preparaty do nadawania połysku, środki do polerowania podłóg i mebli, pasty do mebli.
(111) 325454
(220) 2019 01 18
(210) 494971
(151) 2019 10 29
(441) 2019 03 04
(732) HAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H Heritage Real Estate
(540)

(591) jasnobrązowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, audyt
działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe,
badania rynkowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, informacja o działalności gospodarczej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi aukcyjne, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
wyceny handlowe, 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, agencje kredytowe,
agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, emisja
bonów wartościowych, faktoring, fundusze inwestycyjne wzajemne,
handel walutami i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach,
informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizowanie
finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pożyczki
[finansowanie], sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe,
usługi finansowania, usługi gwarancyjne, usługi ubezpieczeniowe,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 37 wynajem narzędzi, instalacji
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budownictwo, budownictwo podwodne, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
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instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
izolowanie budynków, konsultacje budowlane, montaż rusztowań,
nadzór budowlany, rozbiórka budynków, usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryków, usługi hydrauliczne.

(111) 325455
(220) 2019 01 21
(210) 494988
(151) 2019 10 24
(441) 2019 03 04
(732) MATYSIAK-SAMULSKA KATARZYNA, Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KMS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej części do maszyn przemysłowych, łożysk, pasów, łańcuchów, pneumatyki i automatyki, sprzęgieł, zamocowań, chemii technicznej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, narzędzi pomiarowych i laserowych, artykułów ściernych,
artykułów BHP, drabin i rusztowań.
(111) 325456
(220) 2019 01 21
(210) 494996
(151) 2019 10 24
(441) 2019 03 04
(732) AUTO-EURO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AE AUTO EURO S.A. CZĘŚCI SAMOCHODOWE
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 części zamienne do silników, części maszyn, filtry jako
części maszyn i silników, reduktory i regulatory ciśnienia jako części
maszyn, regulatory [części maszyn], tłoki do amortyzatorów [części
maszyn], bębny [części maszyn], filtry do maszyn filtrujących, filtry
powietrza do silników, hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi, części zamienne do maszyn rolniczych, wtryskiwacze paliwa do silników, okładziny hamulcowe inne niż do pojazdów,
chłodnice do silników, cylindry do maszyn i do silników, formy [części
maszyn], gwinciarki do nakrętek, do śrub, maszyny do gwintowania,
silniki hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, kota maszyn, pasy do kół
pasowych, maszynowe koła zamachowe, kompresory [maszyny],
kondensatory pary [części maszyn], korbowody do maszyn, motorów
lub silników, korby [części maszyn], klocki hamulcowe do pojazdów,
złącza [części silników], szczęki hamulcowe inne niż do pojazdów, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska do wałów transmisyjnych, koszyczki do łożysk kulkowych, kozły łożyskowe do maszyn, rozruszniki nożne do motocykli,
narzędzia [części maszyn], noże [części maszyn], nożyce elektryczne,
łańcuchy do podnośników, pasy napędowe do podnośników, podnośniki [urządzenia], urządzenia podnośników, instalacje do mycia
pojazdów, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny],
prostownice, przekładnie do maszyn, regulatory prędkości [obrotów]
do maszyn i silników, rozruszniki silników, łożyska z automatycznym
smarowaniem, pierścienie smarowe [części maszyn], smarownice
[części maszyn], pompy smarownicze, szlifierki, świece zapłonowe
do silników spalinowych, świece żarowe do silników Diesla, sprzęgła stałe wałów [maszyny], waty korbowe, wentylatory do silników,
urządzenia zapłonowe do silników spalinowych, zawory [części
maszyn lub silników], 12 pojazdy mechaniczne, silniki, przyczepy,
naczepy, urządzenia elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą, pojazdy jednośladowe, skutery, motorowery, motocykle, quady,
części zamienne do pojazdów mechanicznych i silników, samochodów osobowych i ciężarowych, ciągników, naczep, przyczep, autobusów, skuterów-, motorowerów, motocykli, quadów, mechanizmy
napędowe do pojazdów, części konstrukcyjne do pojazdów, części
karoserii do pojazdów, akcesoria samochodowe ujęte w tej klasie,
przyczepy bagażowe, samochody, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej dotyczącej pojazdów mechanicznych, silników, części zamiennych do pojazdów mechanicznych i silników, akcesoriów samochodowych, chemii samochodowej oraz olejów silnikowych, reklama
i promocja towarów, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalających
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie detalicznym lub
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hurtowym z artykułami motoryzacyjnymi i częściami samochodowymi, 37 usługi w zakresie obsługi, konserwacji i naprawy pojazdów
mechanicznych, samochodów osobowych i ciężarowych, ciągników,
przyczep, naczep, serwisowanie urządzeń, regulacja pojazdów, usługi tuningu pojazdów, regeneracja części zamiennych do pojazdów
mechanicznych, silników pojazdów, usługi instalacyjne, czyszczenie,
stacje obsługi pojazdów, usługi warsztatów naprawy pojazdów.

(111) 325457
(220) 2019 01 21
(151) 2019 10 24
(441) 2019 03 04
(732) CŁAPIŃSKA ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anoushka
(540)

(111) 325458
(220) 2019 01 21
(210) 495004
(151) 2019 10 24
(441) 2019 03 04
(732) NA LATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA LATO DAY & NIGHT
(540)

(531) 03.01.08, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 41 imprezy kulturalne, imprezy taneczne, Imprezy rozrywkowe, muzyczne usługi wydawnicze, publikowanie czasopism,
publikowanie książek, 43 usługi restauracyjne, usługi kateringowe.
(220) 2018 12 21
(441) 2019 05 27

(732) ŁUKASIAK-ŁASICA JUSTYNA, Krężna (PL);
ŁUKASIAK DAMIAN, Krężna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hi END
(540)

(210) 495003

(531) 03.07.21, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, amulety, biżuteria damska, biżuteria osobista, bransolety, diademy, fantazyjna biżuteria, kasetki na biżuterię,
klipsy, kolczyki, łańcuszki [biżuteria], medale, medaliony, naszyjniki,
odznaki pamiątkowe, osobiste ozdoby z metali szlachetnych, ozdoby [biżuteria], pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów,
spinki do szali mające charakter biżuterii, szkatułki na biżuterię, szpilki ozdobne, wisiorki, wisiorki biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia
do biżuterii, 35 reklama, marketing, usługi PR, badania marketingowe, badania konsumenckie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, informacja handlowa wspomagana komputerowo,
reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, usługi reklamowe i usługi w zakresie informacji handlowej
za pośrednictwem Internetu, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa za pomocą sklepu internetowego, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów:
biżuteria, amulety, biżuteria damska, biżuteria osobista, bransolety,
diademy, fantazyjna biżuteria, kasetki na biżuterię, klipsy, kolczyki,
łańcuszki [biżuteria], medale, medaliony, naszyjniki, odznaki pamiątkowe, osobiste ozdoby z metali szlachetnych, ozdoby [biżuteria],
pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów, spinki do szali
mające charakter biżuterii, szkatułki na biżuterię, szpilki ozdobne, wisiorki, wisiorki biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zapięcia do biżuterii.

(111) 325459
(151) 2019 10 21
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(210) 494182

(591) czarny, fioletowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 elektryczna aparatura dentystyczna, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, analizatory do użytku medycznego, aparatura do radioterapii, aparatura i instalacje do wytwarzania
promieni rentgenowskich do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, biodegradowalne implanty do zespalania kości,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, fotele dentystyczne, fotele
do celów medycznych lub dentystycznych, futerały na instrumenty
medyczne, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, inkubatory do celów medycznych, kamery endoskopowe
do celów medycznych, kompresory chirurgiczne, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, lampy do celów medycznych, lampy
ultrafioletowe do celów medycznych, lusterka stosowane w chirurgii, maski anestezjologiczne, materiały do zszywania, miski do celów medycznych, nici chirurgiczne, nożyczki chirurgiczne, protezy
dentystyczne, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego,
urządzenia, przyrządy, przybory i akcesoria dentystyczne i ortodontyczne, spluwaczki do celów medycznych, sztuczne szczęki, sztuczne
zęby, urządzenia do użytku w ortodoncji, urządzenia i instrumenty
medyczne, wiertła dentystyczne, zestawy do irygacji, materiały opatrunkowe, urządzenia ultra i infradźwiękowe do celów medycznych
lub stomatologicznych, 35 dystrybucja, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa w odniesieniu do aparatury, urządzeń
i instrumentów oraz przyborów i akcesoriów chirurgicznych, medycznych i stomatologicznych, promocja i marketing w odniesieniu
do aparatury, urządzeń i instrumentów oraz przyborów chirurgicznych, medycznych i stomatologicznych, usługi handlu hurtowego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 325460
(220) 2018 12 21
(210) 494187
(151) 2019 10 22
(441) 2019 05 27
(732) ŁUKASIAK-ŁASICA JUSTYNA, Krężna (PL);
ŁUKASIAK DAMIAN, Krężna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HI END
(510), (511) 10 elektryczna aparatura dentystyczna; aparatura diagnostyczna do celów medycznych; analizatory do użytku medycznego; aparatura do radioterapii; aparatura i instalacje do wytwarzania
promieni rentgenowskich do celów medycznych; aparatura i instrumenty chirurgiczne; biodegradowalne implanty do zespalania kości;
aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne;
protezy kończyn, oczu i zębów; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania stosowane w chirurgii; fotele dentystyczne; fotele
do celów medycznych lub dentystycznych; futerały na instrumenty
medyczne; implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów; inkubatory do celów medycznych; kamery endoskopowe
do celów medycznych; kompresory chirurgiczne; sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów; lampy do celów medycznych; lampy
ultrafioletowe do celów medycznych; lusterka stosowane w chirurgii; maski anestezjologiczne; materiały do zszywania; miski do celów medycznych; nici chirurgiczne; nożyczki chirurgiczne; protezy
dentystyczne; pojemniki na odpady pochodzenia medycznego;
urządzenia, przyrządy, przybory i akcesoria dentystyczne i ortodontyczne; spluwaczki do celów medycznych; sztuczne szczęki; sztuczne
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zęby; urządzenia do użytku w ortodoncji; urządzenia i instrumenty
medyczne; wiertła dentystyczne; zestawy do irygacji; materiały opatrunkowe; urządzenia ultra i infradźwiękowe do celów medycznych
lub stomatologicznych, 35 dystrybucja, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa w odniesieniu do aparatury, urządzeń
i instrumentów oraz przyborów i akcesoriów chirurgicznych, medycznych i stomatologicznych; promocja i marketing w odniesieniu
do aparatury, urządzeń i instrumentów oraz przyborów chirurgicznych, medycznych i stomatologicznych; usługi handlu hurtowego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych; sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 325461
(220) 2019 01 21
(210) 495009
(151) 2019 10 24
(441) 2019 03 04
(732) NA LATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NA LATO
(510), (511) 41 imprezy kulturalne, imprezy taneczne, imprezy rozrywkowe, muzyczne usługi wydawnicze, publikowanie czasopism,
publikowanie książek, 43 usługi restauracyjne, usługi kateringowe .
(111) 325462
(220) 2018 12 03
(210) 493369
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
(732) GIWOJNO TOMASZ THOMAS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) clodi
(510), (511) 18 aktówki, torebki, portfele, portmonetki, portfele
na karty wizytowe, portfele na karty płatnicze, kuferki, komplety podróżne ze skóry, kuferki na kosmetyki, skórzane etui na klucze, plecaki, torby na zakupy, walizki, paski skórzane.
(111) 325463
(220) 2018 12 08
(210) 493582
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 10
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEOCOLON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty żołądkowo-jelitowe, lekarstwa na zaburzenia jelitowe, preparaty do leczenia chorób
żołądkowo-jelitowych, tabletki i kapsułki wspomagające odchudzanie, środki farmaceutyczne na organy trawienne.
(111) 325464
(220) 2018 12 11
(210) 493676
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 23
(732) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŹRÓDŁO WITAMIN I MINERAŁÓW
(540)

(591) zielony
(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania marketingowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi
impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne
prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
poszukiwania w zakresie patronatu, wynajmowanie przestrzeni re-
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klamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowej,
reklamy telewizyjnej, kreowanie wizerunku firmy, usług i towaru.

(111) 325465
(220) 2019 04 03
(151) 2019 11 19
(441) 2019 06 03
(732) BIBLIOTEKA KRAKÓW, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) czas LITERATURY
(540)

(210) 498151

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie.
(111) 325466
(220) 2018 08 01
(210) 488946
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) KAZAR FOOTWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowny)
(540) look alive
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki do czyszczenia i pielęgnacji obuwia, 6 metalowe breloki, metalowe haczyki
na odzież, wieszaki metalowe na ubrania, metalowe haczyki na torebki, klucze, 9 kodowane karty lojalnościowe, urządzenia do przetwarzania danych, mobilne odbiorniki danych, nośniki do przechowywania danych, oprogramowanie komputerowe, nagrane płyty
dvd z ćwiczeniami fitness, etui na telefony komórkowe, etui na smartfony, etui na urządzenia do magazynowania danych, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na okulary, 14 breloczki do kluczy
z metali nieszlachetnych, wisiorki do kluczy z metali szlachetnych, wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), biżuteria, kamienie szlachetne, przyrządy do mierzenia czasu, etui na biżuterię, etui na zegarki,
spinki do mankietów, 16 etui na przybory do pisania, torby papierowe do pakowania, papierowe pudełka do pakowania, kartonowe
pudełka do pakowania, papier do pakowania prezentów, dekoracyjny papier do pakowania, karty, bony upominkowe, upominkowe
artykuły papiernicze, papierowe karty lojalnościowe, albumy ślubne,
zaproszenia, dekoracje z papieru [flagi], dekoracje na stół z papieru,
18 paski skórzane do bagażu, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, torby, portmonetki, saszetki męskie, saszetki biodrowe, portfele,
etui na karty [portfele], etui na karty kredytowe, etui na klucze, etui
na wizytówki, kosmetyczki bez wyposażenia, rękawiczki ze skóry lub
imitacji skóry, parasole, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, torebki na ramię, torebki, torebki-kuferki, torebki na biodra, torby na zakupy, torby plażowe, zestawy
podróżne [wyroby skórzane], torby podróżne na buty, aktówki, etui,
futerały na dokumenty, torby szkolne, torby gimnastyczne, torby
sportowe, futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, 21 grzebienie, gąbki, szczotki, wyroby szczotkarskie, sprzęt
i artykuły do sprzątania i czyszczenia, przybory kuchenne, artykuły
gospodarstwa domowego, porcelana, szklane wyroby, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, kosmetyczki na przybory toaletowe, etui na grzebienie, pojemniki kuchenne, 25 odzież,
obuwie, wkładki do obuwia, podeszwy do obuwia, nakrycia głowy,
paski do butów, apaszki, 26 koronka, sznurowadła do butów, hafty,
wstążki, guziki, napy, zatrzaski, haftki, szpilki, igły, klamry do włosów, klamry do pasków, klamry do odzieży, sprzączki do pasków,
sprzączki do obuwia, haczyki do obuwia, haczyki do ubrań [zapięcia], błyskawiczne zamki, oczka do odzieży, przepaski do włosów,
kokardy do włosów, szpilki i wsuwki do włosów, 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, lody, sorbety, batony zbożowe i energetyczne, kawa, herbata, kakao, chleb, 31 świeże owoce i warzywa,
owoce morza (żywe), 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe i promocyjne przy
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wykorzystaniu telewizji, radia, poczty i internetu, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie dekoracji, 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, świadczenie usług
edukacyjnych związanych z dietą, organizowanie festiwali, koncerty
muzyczne, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, organizowanie rozrywki podczas
uroczystości weselnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, 42 usługi w zakresie projektowania biżuterii, projektowanie
dekoracji wnętrz, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 43 organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], katering obejmujący żywność i napoje, spersonalizowane
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi biura turystycznego
w celu rezerwacji podróży, 44 usługi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, zabiegi pielęgnacji urody,
salony fryzjerskie, usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi
doradcze związane z dietą, usługi spa, usługi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosmetyków,
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, zabiegi pielęgnacji
urody, salony fryzjerskie, usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi doradcze związane z dietą, usługi spa, 45 planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, internetowe usługi zapoznawania
osób.

(111) 325467
(220) 2018 12 11
(210) 493677
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 23
(732) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N Bioasymilacja Komórkowa
(540)

(591) zielony
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli.
(111) 325468
(220) 2018 12 11
(210) 493678
(151) 2019 09 23
(441) 2019 04 23
(732) FUNDACJA NATURE TRAVEL FOUNDATION, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orient MEDICINE
(540)

(591) zielony
(531) 27.05.01, 02.01.17, 02.01.23, 05.05.16, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania marketingowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi
impresariów, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne
prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich, prezentowanie produktów
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w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
poszukiwania w zakresie patronatu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników do reklamy, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowej,
reklamy telewizyjnej, kreowanie wizerunku firmy, usług i towaru.

(111) 325469
(220) 2018 12 12
(210) 493764
(151) 2019 10 29
(441) 2019 06 24
(732) BARAŃSKA DOROTA, Szczawno Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL & RESTAURACJA Maria Helena A. D. 2009
(540)

(591) beżowy, brązowy, jasnobrązowy
(531) 25.01.19, 01.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura [agencje]
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, konstrukcje przenośne (wypożyczanie-), motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
osoby w podeszłym wieku (domy opieki dla-), pensjonaty, pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach, restauracje, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, samoobsługa (restauracje-), stołówki, turystyczne (domy-), usługi barowe, wakacje
(organizowanie obozów-) [zakwaterowanie], wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wyposażenie i urządzenia kempingowe (usługi w zakresie-), wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, wypożyczanie namiotów, zwierzęta (hotele dla-).
(111) 325470
(220) 2018 12 13
(210) 493816
(151) 2019 10 29
(441) 2019 06 10
(732) NICATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brzezinka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nicator
(540)

(591) biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 folie z tworzywa sztucznego dla celów przemysłowych, folie do pakowania, folie do pakowania dla przemysłu spożywczego, elektronicznego i farmaceutycznego, folie termokurczliwe,
folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza, folie z perforacją, wyroby z foli z tworzywa sztucznego, folie z tworzywa sztucznego do pakowania mrożonek, folie rozciągliwe z polietylenu, folie
poliamidowe, folie dwuwarstwowe do pakowania próżniowego,
worki z tworzyw sztucznych do pakowania, worki na śmieci, płachty foliowe z tworzywa sztucznego do pakowania, worki i woreczki
na żywność, torby i torebki jednorazowe, torebki śniadaniowe, torby na śmieci, taśmy samoprzylepne z tworzyw sztucznych, taśmy
przylepne zabezpieczające z tworzyw sztucznych, błony z tworzyw
sztucznych do paletyzacji, obwoluty na dokumenty z tworzywa
sztucznego, kaptury foliowe, 17 folie oraz taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, taśmy
przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych do celów przemy-
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słowych, folie z tworzyw sztucznych dla celów rolniczych i ogrodniczych, folie do owijania roślin, folie do sianokiszonki, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w przemyśle, folie antykorozyjne, worki
i kaptury antykorozyjne, folie malarskie, arkusze foliowe, 35 agencje
importowo-eksportowe, analizy kosztów, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługi
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej handlowej, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania personalnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna tworzyw
sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych,
folii dla przemysłu spożywczego, taśm przylepnych i samoprzylepnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu
tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla przemysłu spożywczego, taśm przylepnych i samoprzylepnych, promocja sprzedaży, informacja handlowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów
i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi księgowości
i rachunkowości.

(111) 325471
(220) 2018 06 25
(151) 2019 10 21
(441) 2019 05 27
(732) BREWKA BARBARA, Podlesice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 493953

(591) pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 26.05.04, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą.
(111) 325472
(220) 2018 12 19
(210) 494039
(151) 2019 10 21
(441) 2019 05 20
(732) FALTYN ANGELIKA, ZARACHOWICZ KONRAD SEBASTIAN NES
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOYLO
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, kosmetyczki, pudła, sznurówki ze skóry i imitacji skóry, pasy skórzane, kufry, walizki, torby podróżne, torby
plażowe, torby podręczne, torby na zakupy, torebki damskie, plecaki,
teczki, dyplomatki, portfele, portmonetki, etui do kluczy, parasole
i parasolki, etui i pokrowce ochronne ze skóry lub z imitacji skóry
na sprzęt elektroniczny, fotograficzny, telefony komórkowe i na akcesoria do tych sprzętów, etui na okulary, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca
pot, biustonosze, gorsety, halki, majtki, slipy, kąpielówki, kostiumy
kąpielowe, stroje plażowe, płaszcze kąpielowe, bluzki, bluzy, bezrękawniki, garnitury, kamizelki, koszule, koszulki gimnastyczne, podkoszulki, pulowery, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, t-shirty, żakiety,
kombinezony, odzież ze skóry i imitacji skóry, futra, etole, kurtki, peleryny, płaszcze, prochowce, bielizna nocna, piżamy, koszule nocne,
szlafroki, rękawiczki, szale, szaliki, chustki, getry, legginsy, skarpetki,
rajstopy, pończochy, pasy do pończoch, paski, krawaty, odzież sportowa, czapki, kapelusze, turbany, woalki, kaptury, nauszniki, obuwie
sportowe, pantofle, sandały, kalosze, kamasze, buty sznurowane.
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(111) 325473
(220) 2018 12 19
(210) 494083
(151) 2019 10 21
(441) 2019 04 29
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Usługi Finansowe Partner Banku Pekao S.A.
(510), (511) 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 zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych
bazach danych, 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, 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, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
nie do pobrania do analizowania danych finansowych i generowania
raportów, udostępnianie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, hosting serwerów transakcyjnych, hosting
komputerowych baz danych, administrowanie uprawnieniami użytkowników w sieciach komputerowych, udostępnianie wirtualnych
systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci
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komputerowych, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci
komputerowej, udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, opracowywanie baz danych, utrzymywanie baz danych,
hosting komputerowych baz danych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania bazami danych, dostarczanie informacji z baz danych dostępnych
online z możliwością wyszukiwania, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, programowanie komputerowe, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 325474
(220) 2019 02 27
(210) 496484
(151) 2019 10 21
(441) 2019 04 29
(732) TESCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Perła Natury
(510), (511) 32 wody niegazowane, musujące lub gazowane, źródlane, mineralne, aromatyzowane napoje o smaku owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i jarzynowe, nektary, lemoniady, napoje
gazowane, mleczne napoje sfermentowane, napoje na bazie soi,
napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne i inne napoje bezalkoholowe, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji
napojów bezalkoholowych.
(111) 325475
(220) 2019 02 27
(210) 496514
(151) 2019 10 21
(441) 2019 04 29
(732) Tee Turtle, LLC, Richmond Heights (US)
(540) (znak słowny)
(540) ODJECHANE JEDNOROŻCE
(510), (511) 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy.
(111) 325476
(220) 2019 02 28
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) BUDNY ADAM JANUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WROTA MAZUR
(540)

(210) 496566

(591) ciemnoniebieski
(531) 01.15.24, 18.03.21, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 turystyka, wynajem, 41 wypożyczanie sprzętu sportowego, usługi związane z organizowaniem wypoczynku, imprezy
sportowe, usługi związane z organizacją karaoke, kasyna, usługi
klubowe, rozrywka, kluby zdrowia, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, dyskoteki, gry hazardowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konferencje, kongresy,
konkursy, zawody sportowe, konkursy piękności, kultura fizyczna,
nocne kluby, obozy sportowe, obozy wakacyjne, obsługa pól golfowych, obsługa salonów gier, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
dotyczące działalności sportowej i kulturalnej, 43 biura i agencje
dotyczące zakwaterowania, hotele, pensjonaty, usługi restauracyjne,
usługi hotelowe, obsługa gastronomiczna.
(111) 325477
(220) 2019 02 28
(210) 496583
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) WĘDZIK MAŁGORZATA MY CAKE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MY eko CAKE
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(540)

(531) 27.05.01, 26.03.23, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 30 wypieki i wyroby cukiernicze, ciasta, torty, tarty słodkie i ciasteczka, czekolady, pralinki i desery, polewy cukiernicze i nadzienia, tarty słone, wytrawne przekąski, wyroby piekarnicze, w tym
chleb, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, transportem, kawiarnia, catering.
(111) 325478
(220) 2019 03 01
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) SYMETRIA UX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UX-PM Certification
(540)

(210) 496626

(531) 27.05.01, 24.17.25, 26.01.03, 09.01.10, 26.15.09
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii, badania rynku,
opracowywanie i realizacja kampanii reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych (poligraficznych), edycja tekstów, fotokopiowanie, programowanie sprzedaży, ekspertyzy, analizy kosztów,
pokazy towarów, publikowanie tekstów reklamowych i sloganów
reklamowych, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zakup powierzchni reklamowych w prasie, Internecie oraz
czasu antenowego w telewizji i radiu, pozyskiwanie danych i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 38 usługi
w zakresie agencji informacyjnych i prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej przez komputery i terminale, ogłoszenia elektroniczne
(usługi), poczta elektroniczna, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, edukacja, informacje o edukacji,
edukacja [nauczanie], fotografie, fotoreportaże, instruktaże, organizowanie loterii, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie],
organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], pisanie tekstów innych
niż reklamowych, produkcja mikrofilmów, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie,
42 projektowanie oprogramowania do komputerów osobistych
i serwerów, w tym produkcja oprogramowania na potrzeby stron internetowych, administracja stronami komputerowymi (sieciowymi),
analizy systemów komputerowych, usługi artystów grafików, prace
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, doradztwo w sprawach
sprzętu komputerowego, doradztwo i usługi w zakresie projektowania, wdrażania, aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, usługi projektowe (m.in. znaków graficznych, opakowań,
plakatów, folderów), tworzenie programów komputerowych oraz
informatycznych systemów służących do zarządzania, tworzenie serwisów i aplikacji internetowych, 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, doradztwo i usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 325479
(151) 2019 10 15

(220) 2019 03 04
(441) 2019 06 24

(210) 496642
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(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIRYTUS REKTYFIKOWANY 95% THE FINEST QUALITY
ORIGINAL BRAND
(540)

(591) biały, czarny, szary, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 24.17.05, 26.01.16, 15.01.17, 26.11.08,
25.01.15, 07.01.14
(510), (511) 33 spirytus rektyfikowany.
(111) 325480
(220) 2019 03 04
(210) 496656
(151) 2019 10 21
(441) 2019 04 29
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seni24.pl
(540)

(591) czerwony, granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu internetowego, usługi w zakresie
sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych oraz na podstawie takich form komunikacji
jak e-mail i czat: leków, produktów farmaceutycznych, wyrobów,
materiałów oraz środków medycznych, sanitarnych, kosmetycznych,
higienicznych i opatrunkowych, artykułów do pielęgnacji włosów
i higieny ciała, kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych, środków
do pielęgnacji włosów, środków do mycia zębów, środków do prania,
środków do czyszczenia, ścierania, polerowania, usuwania tłuszczu,
aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego oraz stomatologicznego,
przyrządów pomiarowo-kontrolnych, urządzeń rehabilitacyjnych,
artykułów ortopedycznych, usługi w zakresie reklamy, promocji
i marketingu za pośrednictwem Internetu.
(111) 325481
(220) 2019 03 04
(151) 2019 10 21
(441) 2019 04 29
(732) GUANGJI ZOU, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B.V.BLUISA Victoria
(540)
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(111) 325482
(220) 2019 03 04
(210) 496687
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 24
(732) KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DURABO AGE QUOD AGIS
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.06, 03.11.10, 04.03.03
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, 10 nosze medyczne, nosze na kółkach, nosze używane w karetkach pogotowia, 11 latarki, 18
paski inne niż odzież, portfele, walizki i torby podróżne, 25 kombinezony, mundury, koszule, nakrycia głowy, kurtki, palta, płaszcze, paski,
spodnie, bluzy, 28 torby sportowe do sprzętu sportowego.
(111) 325483
(220) 2019 03 05
(210) 496716
(151) 2019 10 21
(441) 2019 05 20
(732) PAYPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PayPo
(540)

(591) czarny, zielony, żółty, fioletowy
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, kredytowanie pod
zastaw, pożyczki (usługi finansowe).
(111) 325484
(220) 2019 03 11
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 24
(732) MARZEJEWSKI MICHAŁ OK MM, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) practical aroma
(540)

(210) 496719

(210) 496672

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 bielizna, piżama, majtki, skarpetki, biustonosze.

(591) biały, jasnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty
do napojów [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, basma [barwnik kosmetyczny],
bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, brokat do paznokci,
bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania
kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki dla niemowląt
nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki nasączane płyna-
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mi kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno
zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa,
esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui na szminkę,
farby do brody, farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna
[barwnik kosmetyczny], woda Javelle, jonony [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,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kreda czyszcząca, krem do butów, kremy do polerowania,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, środki
do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła
do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło
dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane
ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki
do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy,
olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowania, papier ścierny szmerglowy, wosk do parkietów, paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy,
pasty do skór, piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe,
płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki do oczu,
nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, wosk do podłogi,
pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia
i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych,
preparaty do odymiania [perfumy], 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 [kosmetyki], 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 odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów domowych,
preparaty wygładzające [krochmal], produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder
do twarzy, pumeks, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy sztuczne, safrol, 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 [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze
preparaty do pielęgnacji], szmergiel, sztuczne paznokcie, ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intym-
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nej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki do polerowania
podłóg i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty
do szorowania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki
ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki
wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny,
terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu
[materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs,
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [materiał ścierny], węgliki metali
[materiały ścierne], woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów,
wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy
kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, żelowe płatki pod oczy
do celów kosmetycznych, 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych,
alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy, amalgamaty dentystyczne, amalgamaty
dentystyczne ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające],
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt,
biocydy, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne
do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransoletki nasączone środkiem odstraszającym
owady, brom do celów farmaceutycznych, cement kostny do celów
chirurgicznych i ortopedycznych, chinina do celów medycznych, chinolina do celów medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe,
chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chloroform, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier
do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych,
czopki, dentystyczne materiały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady,
drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne],
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych,
enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, ergotamina do celów farmaceutycznych, estry celulozy do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych,
etery celulozy do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany
do celów farmaceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy
do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza
do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, guma
do celów medycznych, guma do żucia do celów medycznych, guma
z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta
do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana
żywność przystosowana do celów medycznych, hormony do celów
medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, insektycydy, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych,
jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych,
jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel [fungicyd], kamfora do celów medycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z poli-
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merów na bazie dendrymerów, do produktów farmaceutycznych,
karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe,
kleje chirurgiczne, kleje do protez dentystycznych, kolagen do celów
medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych,
kolodium do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych,
kompresy, koper włoski do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych,
kora kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, krew do celów
medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do celów farmaceutycznych,
kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze świece
do masażu, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów
stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki
wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na muchy, liofilizowana
żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso
przystosowane do celów medycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceutycznych, magnezja do celów
farmaceutycznych, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów
farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści
rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego,
materiały do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, medyczne, mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych, mąka do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, mentol, mięso
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, mięta do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele
do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, moleskin do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje
stosowane w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octan glinu
do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych,
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
odświeżacze do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady,
okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów medycznych,
olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy
do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych,
olejki lecznicze, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opodeldok
[maść mydlano-kamforowa], owadobójcze szampony dla zwierząt,
owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, papier do okładów
gorczycowych, papier odczynnikowy do celów medycznych, papier
odczynnikowy do celów weterynaryjnych, papier przeciwmolowy,
papierosy beztytoniowe do celów medycznych, paski siarkowe
do dezynfekcji, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza
lecznicza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu do celów medycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów
farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, pestycydy,
pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla zwierząt, pieluszki dla niemowląt, plastry, plastry do celów medycznych, plastry z nikotyną do użytku jako pomoc
w rzucaniu palenia, płótno opatrunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych,
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, podpaski higieniczne, pomady do celów medycznych, porcelana na protezy dentystyczne, preparaty albuminowe do celów
medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty che-
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miczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, preparaty
chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne
do zwalczania chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania
filoksery, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów
weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie
drewna, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty
do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne
do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym
do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie,
preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów
dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek perłowy do celów medycznych,
przepaski na oczy do celów medycznych, przeszczepy [żywe tkanki],
przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, pyretrum
[proszek], rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych,
roztwory do szkieł kontaktowych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, słód do celów farmaceutycznych, soda
oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów
medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, stopy metali
szlachetnych do celów dentystycznych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, sulfonamidy [leki], suplementy diety dla zwierząt,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy,
suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, sykatywy [środki osuszające] do celów medycznych,
syropy do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, sztyfty kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom,
środki algobójcze, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń, środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt
[insektycydy], środki do oczyszczania powietrza, środki do tępienia
much, środki do tępienia szkodników, środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw
poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla psów, środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom,
środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki ściągające do celów medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspokajające, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki
przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki
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wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony,
terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen do celów medycznych,
tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej],
tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych,
tran, trociczki do odymiania, tymol do celów farmaceutycznych, waciki do celów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna,
wata do celów medycznych, wata higroskopijna, wazelina do celów
medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winny kamień do celów farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących
matek, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda
utleniona do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z chmielu
do celów farmaceutycznych, wypełnienia skóry do wstrzykiwania,
wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, żelatyna do celów medycznych, żele
do stymulacji seksualnej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.

(111) 325485
(220) 2019 03 05
(210) 496720
(151) 2019 10 29
(441) 2019 06 24
(732) FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IB Biznes Inwestycje SA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, usługi finansowania.
(111) 325486
(220) 2019 01 07
(210) 494500
(151) 2019 10 23
(441) 2019 02 25
(732) BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rajski Ogród NA ZDROWIE
(540)
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(540) HRQUALITY
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia,
agencje zatrudnienia tymczasowego, biura pośrednictwa pracy,
dobór personelu [dla osób trzecich], doradztwo w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo
i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w sprawach zarządzania
personelem, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo
w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zatrudnienia, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji
pracowników, dostarczanie informacji o zatrudnieniu, dostarczanie
informacji w zakresie rekrutacji pracowników, konsultacje dotyczące wyboru personelu, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu,
konsultacje w zakresie zatrudnienia, leasing pracowniczy, ogłoszenia
odnoszące się do rekrutacji personelu, pomoc w zakresie rekrutacji
personelu i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu personelem, pośrednictwo pracy (biura), profesjonalne usługi w zakresie
rekrutacji, przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu],
przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, przydzielanie stanowisk, rekrutacja personelu, rekrutacja personelu tymczasowego, rekrutacja personelu wykonawczego, rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, selekcja personelu, tymczasowe
wyznaczenie pracowników, tymczasowy przydział personelu, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy
w odniesieniu do branży elektronicznej, usługi agencji pośrednictwa
pracy i rekrutacji pracowników, usługi agencji w zakresie rekrutacji
personelu, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi doradcze dotyczące
zatrudnienia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji
personelu, usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, usługi dotyczące rekrutacji
kadry pracowniczej, usługi nawiązywania kontraktów zawodowych,
usługi rejestrowania pracowników, usługi rekrutacyjne, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi
w zakresie rejestrowania pracowników, usługi w zakresie rekrutacji
i przydzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, usługi
w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony, usługi związane z personelem, wyszukiwanie miejsc pracy, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami ludzkimi, znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, znajdowanie zatrudnienia dla personelu,
spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, przygotowanie listy
płac, sporządzanie listy płac, komputerowe sporządzanie listy płac,
przygotowywanie pakietów płacowych, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, doradztwo i informacja dotyczące rachunkowości, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości.

(591) biały, zielony, żółty
(531) 05.07.13, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce przetworzone, gotowane owoce, owoce marynowane, kandyzowane owoce, suszone owoce, owoce glazurowane, sfermentowane owoce, owoce aromatyzowane, krojone owoce,
mrożone owoce, owoce konserwowane, konserwowane warzywa,
warzywa suszone, warzywa gotowane.

(111) 325488
(220) 2019 01 25
(210) 495252
(151) 2019 10 28
(441) 2019 03 18
(732) JURASZ MACIEJ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STRUGARNIA WARIATÓW
(510), (511) 20 rzeźby drewniane, statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: rzeźby drewniane, statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych.

(111) 325487
(220) 2019 01 25
(210) 495246
(151) 2019 10 28
(441) 2019 03 18
(732) HR QUALITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(111) 325489
(220) 2019 01 28
(151) 2019 10 25
(441) 2019 06 10
(732) MIKRUT ARKADIUSZ MT2A, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CO LUDZIE POWIEDZĄ cafe

(210) 495268
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(540)

(591) zielony
(531) 02.07.01, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 działalność i usługi świadczone przez kawiarnie i restauracje oferujące napoje bezalkoholowe, dania ciepłe i zimne,
kanapki, tosty, naleśniki, omlety, różnego rodzaju soki ze świeżych
owoców i lemoniady, ciasta i wyroby cukiernicze, kawę i różnego rodzaju herbaty-napoje gorące.
(111) 325490
(220) 2019 01 30
(210) 495366
(151) 2019 10 25
(441) 2019 06 10
(732) OL-TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobra księgowa
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 26.02.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi biura rachunkowego, usługi w zakresie sporządzania listy płac, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, przygotowywanie zeznań podatkowych, audyt działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 325491
(220) 2019 01 30
(210) 495370
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) IWAŃCZUK KATARZYNA AKADEMIA PSORBONA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSORBONA PSIA AKADEMIA
(540)

(591) ciemnozielony, czerwony, fioletowy, niebieski,
pomarańczowy, szary, zielony, żółty, różowy
(531) 03.01.08, 03.01.24, 09.07.22, 27.03.03, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizacja i prowadzenie szkoleń psów, terapia zachowań psów i kotów, seminaria, kursy, warsztaty i wykłady z zakresu
kynologii i felinologii, szkolenie kadry instruktorskiej, tresura psów,
zajęcia edukacyjne dotyczące zwierząt i ich zachowań w szkołach
i przedszkolach, pokazy psów, organizacja wyjazdów rekreacyjnych
dla właścicieli psów z psami, organizacja wyjazdów ze szkoleniem
psów dla właścicieli psów, organizacja wyjazdów szkoleniowych
o tematyce kynologicznej, organizacja szkoleń dla właścicieli psów,
organizacja wyjazdów i imprez sylwestrowo – noworocznych.
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(111) 325492
(220) 2018 07 16
(210) 488278
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Betonoszczel
(510), (511) 1 alkaliczne związki żrące, apretura do klejów, barwniki
chemiczne do emalii i szkła, biologiczne preparaty do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, chemikalia do zapobiegania pleśni
i rdzy, chemikalia organiczne do czyszczenia, czterochlorek acetylenu, dehydranty do celów przemysłowych, detergenty stosowane
w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne do płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, domieszki przeciwmrozowe
do betonu, domieszki przyspieszające czas wiązania do betonu, domieszki uplastyczniające do betonu, domieszki uszczelniające do betonu, doniczki na torf dla ogrodnictwa, gaz do aerozoli, gaz ochronny stosowany przy spawaniu, gleba próchnicza, guma arabska
do celów przemysłowych, gumowe materiały do klejenia inne niż
do użytku biurowego lub domowego, iłowe płuczki wiertnicze, jodki
alkaliczne do celów przemysłowych, kit rzeźbiarski, kit stolarski, kity
szklarskie, klej rybi inny niż do papieru lub do użytku domowego lub
do środków spożywczych, klej skrobiowy do celów innych niż papiernicze i domowe, klejące substancje do szczepienia drzew, kleje
do afiszy, kleje do celów przemysłowych, kleje do obuwia, kleje
do płytek ceramicznych, kleje do tapet, kleje glutenowe nie do użytku biurowego lub domowego, kultury mikroorganizmów inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, kwasoodporne mieszaniny chemiczne, lepy na ptaki, maści do szczepienia drzew, materiały
syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanka ceramiczna do spiekania
ziarnista i sypka, mieszanki do gaśnic, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, nawozy azotowe, nawozy fosforanowe, nawozy superfosfaty, nawóz cyjanamid wapniowy, nawóz torfowy, nawóz z wodorostów, nawóz żużlowy, neutralizatory gazów toksycznych,
ochronny gaz stosowany przy spawaniu, olejowe spoiwa, kity, lepiki,
papier lakmusowy, plastyfikatory do zapraw murarskich, plastyfikatory do zapraw tynkarskich, płyny do odsiarczania baterii elektrycznych, płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych, podłoża
dla upraw bezgruntowych stosowane w rolnictwie, podłoże glinicowe i keramzytowe do uprawy hydroponicznej, pokrycia humusowe,
preparaty antystatyczne inne niż do użytku domowego, preparaty
bakteryjne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, preparaty chemiczne
do lutowania, preparaty chemiczne do spawania, preparaty chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, preparaty chemiczne do wytwarzania
barwników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty
chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty chłodnicze, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty do klejenia, gruntowania, preparaty
do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji
ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji gumy i/
lub kauczuku, preparaty do konserwacji kwiatów, preparaty do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do lutowania,
preparaty do matowienia emalii lub szkła, preparaty do oczyszczania
gazu, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, preparaty do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie domowym, preparaty do usuwania smarów stosowane w procesach
produkcyjnych, preparaty do uzdatniania wody, preparaty do użyźniania gleby, preparaty do zmiękczania wody, preparaty impregnujące spoiwa, z wyjątkiem farb, preparaty konserwujące stosowane
w murarstwie z wyłączeniem farb i olejów, preparaty przeciw wilgoci
stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty z mikroelementami dla roślin, preparaty z mikroorganizmów inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty zapobiegające matowieniu soczewki, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłoki
osadowej, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku
przemysłowego, produkty żelujące i spulchniające alginiany do celów innych niż spożywcze, przewiązki klejące stosowane w ogrodnictwie, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zakwaszone do ładowania baterii, saletra, składniki do gwintowania, skrobia do celów
przemysłowych, skrobiowe zaczyny, środki klejące inne niż do użytku biurowego i domowego, sole metali alkalicznych, spoiwa do beto-
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nu, spoiwa impregnujące chemikalia, z wyjątkiem farb, spoiwa, substancje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów, substancje
do naprawy dętek, substancje do naprawy opon, substancje do usuwania tapet ściennych, substancje klejące do naprawy stłuczonych
przedmiotów, substancje utwardzające do fluatowania, substancje
zapobiegające zamarzaniu, syntetyczne żywice w stanie surowym,
szkliwo do ceramiki, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do czyszczenia kominów,
środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki
chemiczne do napowietrzania betonu, środki chemiczne do ożywiania kolorów do celów przemysłowych, środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb
i olejów, środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów,
środki do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, środki
do matowienia, środki do ochrony nasion, środki do usuwania nafty,
środki gaśnicze, środki impregnujące beton, środki utwardzające
i klejące beton, środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane
w murarstwie z wyjątkiem farb, topniki do lutowania, topniki do spawania, węgiel aktywny, woda destylowana, wosk do szczepienia
drzew, zaczyn cementowy, zakwaszone roztwory do ładowania akumulatorów, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, ziemia
do upraw, ziemia okrzemkowa, żywice akrylowe w stanie surowym, 2
arkusze folii srebra, asafetyda, gumożywice, balsam kanadyjski,
barwnik sadza, barwnik tlenek kobaltu, barwniki alizaryny, barwniki
anilinowe, barwniki do drewna, bejce do drewna, biele, barwniki lub
farby, błyszczące srebro, farba stosowana w ceramice, czernidła,
czerwień ołowiana, drewno barwiące, ekstrakt z drewna farbiarskiego, emalie, lakiery, emulsje podkładowe, emulsje srebrne, pigmenty,
farba lśniąca platyna stosowana w ceramice, farby aluminiowe, farby
bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby wodne klejowe lub kazeinowe, farby zawierające azbest,
folie ciekłe hydroizolacyjne, folie metaliczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, glejta ołowiowa, grunty akrylowe, gumiguta stosowana w malarstwie, kalafonia, karbonyl do konserwacji drewna, koloranty, kreozot do ochrony drewna, lakiery do powlekania
brązem, metale w proszku dla malarzy dekoratorów, drukarzy i artystów, mleko wapienne, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, ołowiana czerwień, minia, ołowiana pomarańcz, glejta, pigment bezwodnik tytanu, pigment biel cynkowa, pigment sadza,
pigmenty srebra jako emulsje do wyrobów ceramicznych, powłoki,
preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, preparaty zapobiegające
matowieniu metali, proszek brązowy do malowania, proszek glinu
do malowania, proszki do srebrzenia, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, smary przeciwrdzewne, spoiwa do farb,
srebrna pasta, sykatywy, środki wysuszające do farb, szkliwo, taśmy
antykorozyjne, tusz do grawerowania, utrwalacze [lakiery], zagęszczacze do barwników, zagęszczacze do farb, złoto lśniące do wyrobów
ceramicznych, 17 masy do spoinowania, wypełniania i uszczelniania,
masy uszczelniające, masy wypełniająco-naprawcze, ognioodporne
materiały izolacyjne, 19 alabaster, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych
do znakowania dróg, asfalt, balustrady, baraki, belki niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe,
bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazerie, bramy niemetalowe,
bruki odblaskowe, brykiety z wytłoków z trzciny cukrowej-materiał
budowlany, budowlane materiały niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, cement, dachówka łupkowa, dachówki holenderskie-esówki, holenderki, dachówki niemetalowe, deflektory kominkowe niemetalowe, deski, drewno budowlane, drewniane
forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno budowlane, drewno
częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku
domowego, drewno na bednarską klepkę, drewno na profile, drewno
obrobione, drzwi niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy
konstrukcyjne akwariów, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, figurki, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla
budownictwa, forniry, futryny drzwiowe niemetalowe, ganki niemetalowe-przybudówki, geotekstylia, gips [materiał budowlany], glina,
gładzie szpachlowe, granit, granulat szklany do znakowania dróg,
grzędy, gzymsy niemetalowe, kamień, kanały, dukty niemetalowe
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany,
karton z miazgi drzewnej, kesony dla budownictwa podwodnego,
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kolejowe podkłady niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe,
kominy niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe basenów kąpielowych, konstrukcje niemetalowe na lodowiskach, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, korek sprasowany, kostka brukowa drewniana, kraty
niemetalowe, kreda-surowiec, krokwie dachowe, kruszywo klinkierowe, kruszywo szamotowe żaroodporne, kryształ górski, krzemionka ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, legary kolejowe
niemetalowe, listwy niemetalowe, łupek twardy, łupki dachowe, malarskie komory natryskowe niemetalowe, margiel wapienny, marmur,
masy szpachlowe, masy wyrównujące, maszty, słupy niemetalowe,
materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć
dróg, materiały do pokryć nawierzchni dróg, materiały ścienne z betonu i ceramiczne, gazobetonowe, materiały wiążące do naprawy
dróg, materiały wiążące do produkcji brykietów, materiały wiążące
do produkcji kamieniarskiej, mieszanki piasku i cementu, przewodzące zaprawy klejowe, moskitiery niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, nagrobki, nasady kominkowe
niemetalowe, nawierzchnie drogowe odblaskowe, nawierzchnie
tłuczniowe, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dla budownictwa, niemetalowe konstrukcje altan, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, oblicówki niemetalowe
dla budownictwa, obudowy kominkowe, obudowy niemetalowe
grobów lub grobowców, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, ogrodzenia niemetalowe
do nagrobków lub grobów, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe,
okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe, okrycia
niemetalowe dla budownictwa, oliwin dla budownictwa, ościeżnice
drzwiowe niemetalowe, pachołki do cumowania niemetalowe, palisady niemetalowe, papa, parkiety, piasek do akwariów, piasek litograficzny, srebrny, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy podwodne niemetalowe, płoty,
parkany niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
parkietowe niemetalowe, płytki podłogowe niemetalowe, płytki
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty drogowe niemetalowe, płyty drogowe
odblaskowe, płyty drzwiowe niemetalowe, płyty nagrobne niemetalowe, podkłady gruntująco-wzmacniające, podkłady niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalowe ścienne, pokrywy do włazów niemetalowe, pomosty pływające do cumowania niemetalowe, pomosty prefabrykowane
niemetalowe, powłoki-materiały budowlane, powłoki cementowe
ognioodporne, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, proszek łupkowy, przedłużacze kominowe
niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, ramy niemetalowe dla szklarni, ramy okienne niemetalowe, roztwór wapna gaszonego w wodzie, roztwór wodny wapna gaszonego, rury drenażowe
niemetalowe, rury kamionkowe, rury spustowe niemetalowe, rury
wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny niemetalowe, schody niemetalowe, silosy niemetalowe, skały wapienne, sklejka, sklepienia grobów niemetalowe, skrzynki na listy murowane, słupy niemetalowe, smoła, spustowe rury niemetalowe, stele
nagrobkowe niemetalowe, sufity niemetalowe, szalówki-ciesielstwo,
szalunki niemetalowe do betonu, szklarnie przenośne niemetalowe,
szkło alabastrowe, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło izolacyjne wykorzystywane w budownictwie, szkło okienne dla budownictwa, szkło witrażowe, sztuczny kamień, sztywne rury niemetalowe
stosowane w budownictwie, szyny winylowe-materiały budowlane,
ścianki działowe niemetalowe, ścianki palowe niemetalowe, ścianki
szczelne niemetalowe, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, tablice pamiątkowe niemetalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tabliczki nagrobkowe niemetalowe, tarcica, taśmy smołowane dla budownictwa, tektura
budowlana asfaltowana, terakota, tłuczeń, trzcina-materiał budowlany, tuf wapienny, tynk, urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów, wapień, wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje
chroniące przed słońcem, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, zaprawa azbestowa, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, szpachlowania gazobetonu,
zaprawy klejące, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe
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i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, żużel-materiał budowlany, żwir .

(111) 325493
(220) 2019 01 30
(210) 495372
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) IWAŃCZUK KATARZYNA AKADEMIA PSORBONA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Psorbona
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizacja i prowadzenie szkoleń psów, terapia zachowań psów i kotów, seminaria, kursy, warsztaty i wykłady z zakresu
kynologii i felinologii, szkolenie kadry instruktorskiej, tresura psów,
zajęcia edukacyjne dotyczące zwierząt i ich zachowań w szkołach
i przedszkolach, pokazy psów, organizacja wyjazdów rekreacyjnych
dla właścicieli psów z psami, organizacja wyjazdów ze szkoleniem
psów dla właścicieli psów, organizacja wyjazdów szkoleniowych
o tematyce kynologicznej, organizacja szkoleń dla właścicieli psów,
organizacja wyjazdów i imprez sylwestrowo – noworocznych.
(111) 325494
(220) 2019 02 04
(210) 495525
(151) 2019 10 29
(441) 2019 03 18
(732) PACHOLSKI PRZEMYSŁAW, Wyganów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RZEMIEŚLNIK P P PROJEKT GONI WYOBRAŹNIĘ
(540)

(531) 23.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 altany (meble), biurka i stoły i ławy, dekoracyjne skrzynie drewniane, drewniane uchwyty do szuflad, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dekoracyjne lampy, lustra
i pułki, dzieła sztuki z drewna, metalu, szkła, tworzyw sztucznych, gabloty [meble], podstawki i stojaki z drewna, metalu, szkła, tworzyw
sztucznych, 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, obróbka i przetwarzanie materiałów,
rzemieślnicza obróbka i przetwarzanie materiałów z drewna, metalu,
szkła tworzyw sztucznych, produkcja rzemieślnicza elementów dekoracyjnych do wnętrz (na zamówienie, montaż).
(111) 325495
(220) 2018 06 28
(151) 2019 10 31
(441) 2018 10 08
(732) DEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pinczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dekpol
(540)

(210) 487668

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 dolomit do celów przemysłowych, grafit do celów przemysłowych, kity szklarskie, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane
w murarstwie [z wyjątkiem farb], rozpuszczalniki do lakierów, środki
korozyjne, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, 4 biopaliwa,
energia elektryczna, paliwa, smary, smary przemysłowe, ciecze chłodząco-smarujące, grafit smarujący, 6 aluminium [glin], balustrady
metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, baseny
kąpielowe [konstrukcje metalowe], blacha [płyty, arkusze], blacha
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stalowa cienka, bramy metalowe, ciągnione i polerowane pręty metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, dachy (pokrycia-) metalowe, drabiny metalowe,
drabiny ze stopniami metalowymi, drobne wyroby metalowe, drut
aluminiowy, drut kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], drzwi metalowe, drzwi (urządzenia
do otwierania-) nieelektryczne, drzwi wahadłowe metalowe, dźwigary metalowe, gwoździe, gwoździe z szeroką główką [ćwieki],
gzymsy (formy, odlewy-) metalowe, gzymsy metalowe, kanalizacja
(rury rozgałęźne do-) metalowe, klamry [zaciski] metalowe, kominy
metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety
ramowe-) [budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe,
konstrukcje stalowe [budownictwo], kostka brukowa metalowa, krany, kurki do beczek metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, liny
metalowe, liny stalowe, listwy metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, listwy profilowe metalowe dla budownictwa,
maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali, materiały konstrukcyjne
metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, metalowe
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, nadproża metalowe, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], odrzwia metalowe, ogrodzenia metalowe, okna metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe
(ozdobne) metalowe, ościeżnice metalowe, platformy prefabrykowane metalowe, płytki podłogowe metalowe, płyty chodnikowe metalowe, płyty do drzwi metalowe, płyty metalowe, pokrycia dachów,
metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty [słupki]
ogrodzeniowe metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, rolety
zewnętrzne metalowe, ściany (pokrycia-) metalowe [budownictwo],
ściany (pokrycia metalowe-) [budownictwo], słupy metalowe, słupy
metalowe [elementy konstrukcyjne], stal lana [staliwo], stal (rolety
ze-), stal surowa lub półprzetworzona, szkielety metalowe [budownictwo], szkieletowe rusztowania metalowe, szalunki do betonu metalowe, taśma stalowa, wsporniki metalowe dla budownictwa, okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne
i budowlane], stopy stali, metalowe kątowniki stalowe, rury i rurki
ze stali, okucia okienne (ozdobne), metalowe, okucia stosowane
w budownictwie, metalowe, 7 koła maszyn, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, maszyny do budowy dróg, maszyny kruszące, maszyny górnicze, narzędzia [części maszyn], piły o napędzie innym niż
ręczny, podajniki [części maszyn], roboty przemysłowe, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, urządzenia przeładunkowe
do załadunku i wyładunku, 11 instalacje do zaopatrywania w wodę,
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do automatycznego podlewania, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
światła do pojazdów, urządzenia grzewcze do pojazdów, 16 broszury, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotografie
[wydrukowane], kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, książki,
materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), plany, prospekty, publikacje drukowane, torby
papierowe, 17 materiały do uszczelniania okien i drzwi, wilgoć w budynkach (substancje do izolacji przeciw-), przewody giętkie niemetalowe, 19 asfaltowe (nawierzchnie-), azbestowy (cement-), beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe,
bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlana (tektura-) [asfaltowana], budowlane (konstrukcje-) niemetalowe, cegły, cement, 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, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gips [materiał
budowlany], izolacyjne (szkło-) [budownictwo], kamień budowlany,
karton budowlany, kątowniki, niemetalowe, klinkier (kruszywo-), kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe,
krokwie dachowe, listwy niemetalowe, łupki dachowe, materiały bu-
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dowlane niemetalowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe,
niemetalowe słupy, ochronne (bariery-) drogowe niemetalowe,
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, parapety okienne (niemetalowe-), piaskowiec
dla budownictwa, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa,
płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty
cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia ścienne nie z metalu, pokrycia
dachowe z gontów, powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, rury (spustowe-) niemetalowe, rury (sztywne-), niemetalowe [budownictwo],
rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny
(dachowe-) niemetalowe, schody niemetalowe, schody (stopnie-)
niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, ścieki (uliczne-) niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], sklejka, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, sufity niemetalowe, świecąca kostka brukowa, szalówki
[ciesielstwo], szalunki niemetalowe do betonu, szkło budowlane,
szkło emaliowane, do celów budowlanych, szkło okienne do użytku
w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, tablice sygnalizacyjne nieświecące,
niemechaniczne, niemetalowe, targowe (pawilony-), tynk, wapień,
wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed
słońcem, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne]
niemetalowe i nietekstylne, zaprawy budowlane, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane,
zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, żużel [materiał budowlany], żwir, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje reklamowe, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama
pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], 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, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 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, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nie-
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obecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości
[prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych 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 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 przeglądu prasy, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi
sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, 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, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie 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
nieruchomości, agencje kredytowe, analizy finansowe, organizacja
zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty
członkowskiej, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowania,
usługi gwarancyjne, usługi ubezpieczeniowe, wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i naprawa magazynów, budowa
stoisk i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie pojazdów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach,
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa
alarmów przeciwwłamaniowych, 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, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, układanie
nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi stoczniowe, usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wynajem buldożerów, wynajem
koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu
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do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, budowa i konserwacja rurociągów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja basenów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, ładowanie
akumulatorów do pojazdów, mycie pojazdów, nitowanie, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, budowa fundamentów pod tamy, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, 39 dostarczanie gazet, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości,
dostawa towarów, dystrybucja wody, frankowanie przesyłek pocztowych, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, chroniony transport przedmiotów wartościowych, logistyka transportu, organizowanie rejsów, eskortowanie podróżnych, pakowanie prezentów,
pakowanie towarów, parkowanie samochodów, pojazdy (wypożyczanie-), przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży,
przeprowadzki, przewóz samochodami ciężarowymi, przewożenie,
rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, transport, transport pasażerski, usługi car-sharingu, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, wynajem autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów,
wynajmowanie miejsc parkingowych, 40 drukowanie, drukowanie
offsetowe, drukowanie litograficzne, drukowanie zdjęć, grawerowanie, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, druk sitowy, obróbka metali, odlewanie metali, odpuszczanie metali, piaskowanie, piłowanie materiałów, powlekanie metalu, ścieranie, ścinanie
i obróbka drewna, składanie materiałów na zamówienie dla osób
trzecich, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], szlifowanie, trasowanie laserem, usługi spawalnicze, usuwanie warstw nawierzchniowych, chromowanie, cynowanie, niklowanie, obróbka drewna, polerowanie materiałami
ściernymi, powlekanie galwaniczne, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary],
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych
komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], miernictwo [pomiary], pomiary
geodezyjne, poszukiwania geologiczne, powielanie programów
komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
urbanistyczne, przechowywanie danych elektronicznych, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi architektoniczne, 43 bary szybkiej obsługi [snack-

301

-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla
osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe,
usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji washoku, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie sal na zebrania, stołówki, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników
wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie
obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci, 44 aromaterapia, fizjoterapia, fryzjerstwo, manicure, masaż, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, łaźnie publiczne do celów
higienicznych, łaźnie tureckie, depilacja woskiem, projektowanie
kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, przekłuwanie
ciała, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla,
salony piękności, sanatoria (usługi-), świadczenie usług przez domy
opieki nad starszymi ludźmi, szpitale, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi ogrodnicze, usługi saun, usługi solariów, usługi terapeutyczne, 45 badania
prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, kontrola bezpieczeństwa bagażu, licencjonowanie
własności intelektualnej, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych,
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi serwisów
społecznościowych online, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, wynajem nazw
domen internetowych, wypożyczanie odzieży, zarządzanie prawami
autorskimi.

(111) 325496
(220) 2019 01 07
(151) 2019 10 23
(441) 2019 02 25
(732) NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiotiC PRO
(540)

(210) 494503

(591) różowy, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 35 usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów.
(111) 325497
(220) 2019 02 05
(210) 495582
(151) 2019 10 03
(441) 2019 06 17
(732) NARUSZEWICZ JAROSŁAW, SAŁACKI ADAM
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
BABELL SPÓŁKA CYWILNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BABELL
(540)

(591) różowy, szary
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna nocna, bielizna
funkcjonalna, body-bielizna, halki-bielizna, bielizna termoaktywna,
gorsety-bielizna damska, bielizna dla mężczyzn, bielizna wyszczuplająca jako 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) 325498
(220) 2019 02 06
(151) 2019 10 25
(441) 2019 05 06
(732) FLIS ALICJA, Kokawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 495673

(591) biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy
(531) 02.09.01, 29.01.14
(510), (511) 25 botki dla kobiet, botki niemowlęce, buty damskie,
buty dla kobiet, buty dziecięce, buty na płaskim obcasie, buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, buty skórzane, buty sznurowane, buty
za kostkę, buty zimowe, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(111) 325499
(220) 2019 01 08
(210) 494556
(151) 2019 10 17
(441) 2019 07 01
(732) LIPKO ROMUALD, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POCAŁUJ MNIE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, 35
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 usługi rozrywkowe, 43 usługi restauracji, kawiarni, barów, kafeterii, hoteli, moteli,
pensjonatów.
(111) 325500
(220) 2019 01 10
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732) ADDWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Addwood.pl
(540)

(210) 494626

(531) 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 20 akcesoria do drzwi wykonane z tworzyw sztucznych,
akcesoria do przechowywania ubrań, akcesoria do przesłon listewkowych, niemetalowe, akcesoria do rolet, niemetalowe, akcesoria
do żaluzji, niemetalowe, akrylowe lady do prezentowania towaru,
altany [meble], amortyzatory do drzwi, niemetalowe, arkusze z siatki
z tworzyw sztucznych do wyściełania półek, bankowe lady, barki
[meble], barki przenośne [meble], barki ruchome, barki ruchome
[meble], belki do wyposażenia wystawowego, bezpieczne łóżeczka
dziecięce, biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka do celów biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biurka z regulacją
wysokości, blaszki gniazdkowe niemetalowe do zamków, blaty [części mebli], blaty kuchenne, blaty kuchenne [meble], blaty na szafki,
blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, blaty
robocze, blaty robocze w postaci mebli, blaty stołowe, blaty wierzchnie do szafek, blok rzeźniczy [stolik], blokady do okien z drewna, blokady do okien z tworzywa sztucznego, boazeria meblarska, bramki
zabezpieczające dla dzieci, bramki zabezpieczające, niemetalowe,

Nr 2/2020

dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], budki dla zwierząt domowych, budy dla psów, budy dla psów [psie budy], budy dla
zwierząt domowych, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, bufety ruchome [meble], cokoły [meble], cokoły [piedestały],
części półek (niemetalowe-), dekoracyjne listwy wykończeniowe
z drewna do zastosowania wraz z osprzętem okiennym, dekoracyjne
listwy wykończeniowe z drewna do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli
robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw
sztucznych stosowane wraz osprzętem do okien, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych
na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz z osprzętem drzwiowym, dekoracyjne listwy
z tworzyw sztucznych do umieszczania na szafkach wystawowych,
dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania
na drzwiach, dekoracyjne panele drewniane [meble], dekoracyjne
płyty ścienne [meble] nietekstylne, dekoracyjne skrzynki drewniane,
dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, drążki do zasłon prysznicowych, drążki podtrzymujące do zasłon, drążki podwieszane niemetalowe do wieszania przedmiotów, drążki prysznicowe, drążki
prysznicowe do zasłon, drążki [szyny] do wieszania obrazów, drewniane balie [inne niż wanny do kąpieli], drewniane beczki, drewniane
gałki do drzwi, drewniane klamki drzwiowe, drewniane klamki okienne, drewniane komody pokryte papierem ozdobnym, drewniane parawany z dekoracyjną kratownicą, drewniane półki i stojaki [meble],
drewniane pudła i pudełka do przechowywania, drewniane skrzynie,
drewniane szyldy, drewniane uchwyty do szuflad, drewniane uchwyty do szyldów, drewniane uchwyty do tablic informacyjnych, drewniane wieka do pojemników przemysłowych do pakowania, drewniane żaluzje, drewniane zatyczki do pojemników przemysłowych
do pakowania, drzwi do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli ze szkła, drzwi do szaf, drzwi do szafek, drzwi
(klamki do-) porcelanowe, drzwi przechylne metalowe [części mebli],
drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], drzwi przesuwne
do mebli, drzwi przesuwne do szaf, drzwi przezroczyste ze szkła
do mebli, drzwiczki dla kotów wykonane z materiałów niemetalowych, drzwiczki do mebli, duże wyściełane fotele, dyble montażowe
niemetalowe, dywanowe podkładki ochronne pod nogi mebli,
dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, ekrany działowe
w formie mebli, ekrany [meble], ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, ekrany zaciemniające okna (osłony wewnętrzne), elementy dzielące przestrzeń [meble], elementy łączące do mebli (niemetalowe-), elementy mebli segmentowych, niemetalowe
[meble], elementy meblowe, elementy metalowe mebli segmentowych [meble], elementy mocujące do mebli, niemetalowe, elementy
mocujące do półek, niemetalowe, elementy mocujące z tworzywa
sztucznego, elementy napinające, niemetalowe [napinacze], elementy naroży na meble [nakładki ochronne], nie z metalu, elementy
wnętrza szaf, elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, elementy wystawowe do witryn, elementy zawieszające do zasłon, etażerki, filcowe podkładki pod nogi mebli, fotele, fotele biurowe, fotele
bujane, fotele dopasowane do kształtu ciała [contour chair], fotele
ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fotele-leżanki do zabiegów kosmetycznych, fotele rozkładane w łóżka,
fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele sako, fotele wypoczynkowe, fotele z regulowanym
oparciem i podparciem dla nóg [meble], fronty do szaf i szafek, fronty
do szafek, fronty szuflad, gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], gabloty [inne niż chłodnicze lady przeszklone], gabloty
[meble], gabloty szklane, gabloty wystawiennicze, gałki ceramiczne,
gałki do drzwi, niemetalowe, gałki do drzwi porcelanowe, gałki
do frontów meblowych, niemetalowe, gałki drewniane, gałki drzwiowe z tworzyw sztucznych, gałki, pokrętła [zamknięcia], nie z metalu,
gałki porcelanowe, gałki szklane, garderoby, gliniane uchwyty
do szuflad, gondole sklepowe, niemetalowe [regały wielostronne],
gwoździe bez główek [kołki ustalające], nie z metalu, gwoździe mocujące, niemetalowe, gwoździe nagwintowane nie z metalu, gwoździe niemetalowe, gwoździe tapicerskie niemetalowe, haczyki
do bram z materiałów niemetalowych, haczyki do ścian z materiałów
niemetalowych, haczyki do wieszania makat (niemetalowe-), haczyki
do zasłon, haczyki do zasłon wykonane z tworzyw sztucznych, haczyki do zasłon wykonane z metalu, haczyki na drzwi z materiałów
niemetalowych, haczyki na kapelusze z materiałów niemetalowych,
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haczyki na ubrania, haczyki na ubrania, niemetalowe, haczyki na zasłony prysznicowe, haczyki niemetalowe do wieszania odzieży, haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania, haczyki
z drewna do podtrzymywania zasłon, haczyki z mosiądzu do podtrzymywania zasłon, haczyki z tworzyw sztucznych do podpinania
zasłon, haki do wieszaków stojących na ubrania, haki do wieszania
płaszczy, haki do zasłon, haki niemetalowe, haki niemetalowe do mebli, kafelki lustrzane mocowane do ściany, kanały kablowe [listwy]
z materiałów niemetalowych [inne niż elektryczne], kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, karnisze, karnisze do firanek, karnisze
do zasłon, karnisze (drążki) do firan i zasłon, kartoteki [meble], kasy
[meble sklepowe], klamerki do palików wykonane z materiałów niemetalowych, klamki do drzwi niemetalowe, klamki do drzwi wykonane z tworzyw sztucznych, klamki do okien niemetalowe, klamki
do otwierania okien z tworzyw sztucznych, klamki do otwierania
okien z porcelany, klamry (niemetalowe-) do mocowania żaluzji plisowanych, klamry (niemetalowe-) do mocowania siatek chroniących
przed owadami, klamry (niemetalowe-) do mocowania drzwi, klamry
(niemetalowe-) do mocowania okien, klapki do skrzynek na listy
w drzwiach [nie z metalu lub kamienia], klapki w ścianach lub
drzwiach do wchodzenia dla psów i kotów, nie z metalu lub kamienia,
klęczniki, klękosiady [stołki-klęczniki], klepka bednarska, knagi niemetalowe, kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kółka
do zasłon, kółka do zasłon, niemetalowe, kółka do zasłon prysznicowych, kółka samonastawne, kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, kółka samonastawne, nie z metalu, kółka samonastawne wyjmowane, kółka samonastawne z tworzyw sztucznych, kołki
mocujące, niemetalowe, kołki niemetalowe, kołki rozporowe, niemetalowe, kołki rozporowe z tworzyw sztucznych, kołki sprężynujące,
komódki z szufladami, komody, komody [meble], komody ścienne,
komplety mebli do salonu, komputerowe stanowiska pracy [meble],
konsole [meble], konsole [meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], konstrukcje drewniane łóżka, konstrukcje
półek, nie z metalu [meble], kontuary [meble], kontuary [stoły], korki
zaślepiające, korytka do kabli z materiałów niemetalowych [inne niż
elektryczne], korytka niemetalowe do kabli przesyłających sygnały
telewizyjne, korytka niemetalowe do kabli dostarczających elektryczność, korytka niemetalowe do kabli przesyłających sygnały telefoniczne, kosze do przechowywania [meble], kosze drewniane, kotwy niemetalowe, kozły do piłowania, kozły do podpierania stołów,
kozły niemetalowe do podparcia stołów, kozły [stojaki meblowe],
kozły [stoły do piłowania], kratki wentylacyjne niemetalowe do mocowania w drzwiach, kratki wentylacyjne niemetalowe do mocowania w oknach, kraty kominkowe domowe, krawędzie z tworzyw
sztucznych do schodów, krążki do okien przesuwnych, nie z metalu,
krążki z tworzyw sztucznych do zasłon, krążki z tworzyw sztucznych
do zasłon [na linki], kredensy, kredensy [meble], kredensy na serwis
do podawania herbaty [chadansu], kredensy, toaletki, komody, krzesełka dla niemowląt, krzesełka do wanny, krzesełka kąpielowe dla
niemowląt, krzesła, krzesła bankietowe, krzesła biurowe, krzesła dla
biur kreślarskich, krzesła dla wędkarzy, krzesła [fotele] biurowe, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, krzesła konferencyjne, krzesła kreślarskie, krzesła na jednej nodze, krzesła na kółkach, krzesła na ramie
ślizgowej, krzesła obrotowe, krzesła przystosowane do użytku przez
osoby z trudnościami w poruszaniu się, krzesła robocze, krzesła sako,
krzesła składane, krzesła stołowe, kwietniki [meble], łączniki do okien
niemetalowe, łączniki gwintowe, niemetalowe, łączniki gwintowe
wykonane z tworzyw sztucznych, lady do celów prezentacji, lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], lady wystawowe przeszklone [nieelektryczne], ławki, ławki do boisk sportowych, ławki
z półkami, ławostoły, ławy [meble], ławy ogrodowe połączone
na stałe z ławkami, listwowe podstawy łóżek (stelaże), listwy profilowe do mebli [gzymsy], listwy z tworzywa sztucznego do ochrony
krawędzi mebli, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżka, łóżka do masażu, łóżka drewniane, łóżka
dziecięce, łóżka futonowe [meble], łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych, łóżka piętrowe, łóżka, pościel, materace, poduszki,
łóżka przystosowane do użytku osób z trudnościami w poruszaniu
się, łóżka przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami
w poruszaniu się, łóżka sako, łóżka składane, łóżka składane dla dzieci, łóżka szpitalne, łóżka turystyczne dla dzieci, łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, łóżka zawierające stelaże do tapczanów, łóżka ze schowkiem [szufladami], meble, meble antyczne,
meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble
dla niemowląt, meble dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób
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z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, meble do akwariów pokojowych, meble do celów katalogowania, meble do celów wystawowych, meble do eksponowania towarów, meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, meble do kantyn, meble do oranżerii,
meble do pokojów dziecinnych, meble do przebieralni, meble
do przechowywania, meble do przewijania niemowląt, meble
do przyczep kempingowych, meble do sal koncertowych, meble
do salonu, meble do samochodów kempingowych, meble do sauny,
meble do siedzenia, meble do terrariów wewnętrznych, meble
do użytku przemysłowego, meble do użytku w audytoriach, meble
do użytku w publicznych toaletach, meble do wiwariów, meble
do wnętrz, meble do wyposażenia sklepów, meble domowe, meble
domowe, biurowe i ogrodowe, meble domowe wykonane z drewna,
meble drewniane, meble gięte, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble kempingowe, meble komputerowe, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar,
meble kuchenne z regulacją wysokości, meble laboratoryjne, meble
laboratoryjne [inne niż specjalnie przystosowane], meble łączone,
meble łazienkowe, meble metalowe, meble metalowe i meble kempingowe, meble modułowe [kombinowane], meble na miarę (do zabudowy), meble niemetalowe [inne niż specjalnie stworzone
do użytku medycznego lub laboratoryjnego], meble ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe [patio], meble ogrodowe
wykonane z drewna, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble
ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych,
meble przystosowane do układania jedno na drugim, meble przystosowane do użytku na zewnątrz, meble przystosowane do użytku
przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, meble rattanowe, meble sklepowe, meble sklepowe do wystawiania kartek, meble skórzane, meble [skrzynie] na ryż, meble stołówkowe, meble sypialne, meble sypialniane na miarę (do zabudowy), meble sypialniane
na wymiar (do zabudowy), meble szkolne, meble tapicerowane, meble trzcinowe, meble uliczne niemetalowe, meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble wykonane głównie ze szkła, meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw
sztucznych, meble wykonane ze stali, meble wykonane ze stalowych
rurek, meble wypoczynkowe, meble wystawiennicze do punktów
sprzedaży, meble z listewek, meble z opcją zmieniania w łóżka, meble z przegrodami na butelki [barki], meble z tworzyw sztucznych
do łazienek, meble z tworzyw sztucznych, meble zawierające łóżka,
meble ze szkła, meblościanki, meblowe (półki-), mechanizmy (niemetalowe, nieelektryczne-) do zamykania drzwi, mechanizmy (niemetalowe, nieelektryczne-) do zamykania okien, mechanizmy (niemetalowe, nieelektryczne-) do podnoszenia okien, mechanizmy
(niemetalowe, nieelektryczne-) do otwierania drzwi, mechanizmy
(niemetalowe, nieelektryczne-) do podnoszenia drzwi, mechanizmy
otwierające drzwi (nieelektryczne-), niemetalowe, mechanizmy
otwierające okna (niemetalowe, nieelektryczne-), mechanizmy zawrotnic okiennych, nie z metalu, metalowe drążki do zasłon, metalowe drzwi do mebli, metalowe karnisze, metalowe kółka do zasłon,
metalowe przegródki do półek [części mebli], metalowe przesłony
[meble], metalowe ramy łóżek, metalowe ramy wystawowe (gablotki
ścienne) [meble], metalowe szafki ognioodporne [meble], metalowe
szafy na narzędzia, metalowe wewnętrzne żaluzje okienne, metalowe wieszaki na kapelusze, metalowe żaluzje weneckie [wewnętrzne],
miniaturowe meble wykonane z drewna, miniaturowe meble wykonane z włókna drzewnego, mocowane do ściany wieszaki na narzędzia, mocowania śrubowe, niemetalowe, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, modułowe meble łazienkowe,
modułowe układy półek [meble], moduły biurkowe, moduły do przechowywania [meble], nakrętki gwintowane z tworzyw sztucznych,
nakrętki motylkowe niemetalowe, nakrętki napinające niemetalowe,
nakrętki niemetalowe, nakrętki [złącza], nie z metalu, naroża ochronne [nakładki] z tworzyw sztucznych, narożniki [meble], narożniki
ochronne nakładane {niemetalowe-) do mebli, nieelektryczne mechanizmy otwierające drzwi, niemetalowe, nieelektryczne, niemetalowe urządzenia sterujące do zamykania drzwi, nieelektryczne, niemetalowe urządzenia zamykające do okien, nieelektryczne,
niemetalowe urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne samozamykacze do drzwi z materiałów niemetalowych, nieelektryczne
urządzenia do regulacji drzwi z materiałów niemetalowych, nieelektryczne urządzenia otwierające okna, niemetalowe, nieelektryczne
zamknięcia drzwiowe z materiałów niemetalowych, niemetalowe
części mebli, niemetalowe części półek, niemetalowe drążki do zasłon, niemetalowe drzwi przesuwne do mebli, niemetalowe elemen-
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ty łączące do mebli, niemetalowe elementy złączne, niemetalowe
gwoździe tapicerskie, niemetalowe haczyki łazienkowe, niemetalowe haczyki na płaszcze, niemetalowe haczyki na ręczniki, niemetalowe haczyki wkręcane, wygięte, niemetalowe karnisze, niemetalowe
klamry do mocowania żaluzji plisowanych, niemetalowe klamry
do mocowania siatek chroniących przed owadami, niemetalowe
klamry do mocowania drzwi, niemetalowe klamry do mocowania
okien, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do zamykania
drzwi, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do zamykania
okien, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do drzwi przesuwnych, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do przesuwnych
drzwi, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do okien przesuwnych, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do podnoszenia
okien, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do otwierania
drzwi, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do przesuwnych
okien, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy otwierające okna,
niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do podnoszenia drzwi,
niemetalowe obudowy do zamków, niemetalowe opaski okienne
[obramowania dekoracyjne], niemetalowe osłony na zawiasy drzwiowe, niemetalowe podpórki do półek, niemetalowe podwieszane
pręty do wieszania artykułów, niemetalowe półki ścienne [meble],
niemetalowe pręty półkowe, niemetalowe prowadnice do drzwi
składanych, niemetalowe prowadnice do szuflad, niemetalowe przegródki do półek, niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, niemetalowe ślizgi do mebli, niemetalowe śruby mocujące,
niemetalowe szafki na narzędzia [puste], niemetalowe szyny
do drzwi przesuwnych, niemetalowe uchwyty do mebli, niemetalowe uchwyty do szuflad, niemetalowe uchwyty podporowe, niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi, niemetalowe urządzenia
do zamykania do okien, niemetalowe urządzenia zamykające z możliwością zwolnienia [nieelektryczne], niemetalowe urządzenie unieruchamiające [część zamka], niemetalowe wieszaki do odzieży, niemetalowe wieszaki do półek, niemetalowe wkręty z oczkiem,
niemetalowe wsporniki do półek stanowiące części mebli, niemetalowe wsporniki półek, niemetalowe zapadki do drzwi, niemetalowe
zatrzaski do skrzydeł okiennych, niemetalowe zatrzaski do ram
okiennych, niemetalowe zawiasy do drzwi i okien, niemetalowe zawiasy pasowe, niemetalowy osprzęt do szafek, niskie biurka w stylu
japońskim (wazukue), niskie fotele bez podłokietników do siedzenia
przy kominku, niskie stoły w stylu japońskim (zataku), nitośruby niemetalowe, nity gwintowane z tworzyw sztucznych, nity, niemetalowe, nity przemysłowe wykonane z materiałów niemetalowych, nity
wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych, nogi do mebli, nogi
do stoisk wystawowych (niemetalowe), nogi do tablic wystawowych
(niemetalowe), nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki meblowe niemetalowe, numery do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, obudowy
drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, obudowy
drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektrycznej, odbojniki
do drzwi z tworzyw sztucznych, odbojniki drewniane do drzwi, odlewy z tworzyw sztucznych do użytku w produkcji mebli, ograniczniki
do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki do okien, niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki do szafek, niemetalowe,
ograniczniki otwarcia drzwi, niemetalowe, okiennice wewnętrzne,
okna (rolety wewnętrzne-), okna [rolety wewnętrzne-], okucia
do drzwi [niemetalowe], okucia drzwiowe wykonane z drewna, okucia drzwiowe wykonane z kamionki, okucia mebli (niemetalowe-),
okucia okien (niemetalowe-), osłony do kominków (meble), osłony
kominkowe, osłony kominkowe domowe [meble], osłony kominkowe [meble], osłony na zawiasy drzwiowe (niemetalowe-), osprzęt
do drzwi, bram i okien, niemetalowe, osprzęt do drzwi wykonany
z drewna, osprzęt do drzwi wykonany z tworzyw sztucznych, osprzęt
do oszkleń okiennych niemetalowy, osprzęt do szaf [nie z metalu],
osprzęt do szafek (niemetalowy-), osprzęt do zasłon, osprzęt do zawieszania zasłon, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do kredensów, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, osprzęt niemetalowy
do szafek, panele będące częściami mebli, panele do podziału pomieszczeń [meble], panele drewniane do mebli, panele meblowe,
panele rozdzielające [przegrody], panele tylne [części mebli], panele
wystawowe w postaci mebli, parawany działowe składane w stylu
orientalnym (byoubu), parawany [meble], parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, parawany z jednym skrzydłem [meble], paski elastyczne [części składowe siedzeń sofy], płyty
meblowe, podkładki do śrub, niemetalowe, podkładki sprężyste
z tworzyw sztucznych, podkładki z tworzyw sztucznych, podłokiet-
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niki, podłokietniki do mebli, podłokietniki w stylu japońskim (kyosoku), podnóżki, podnóżki mocowane na ścianie, podnóżki [taborety],
podstawy do łóżek wodnych [inne niż do użytku medycznego], podstawy łóżek, podstawy pod materace, podstawy stołów, półka na talerze, półki biblioteczne, półki biurowe, półki do celów wystawowych, półki do kartotek [meble], półki do pisania, półki
do przechowywania lodu [meble], półki do przechowywania [meble], półki do sprzedaży w zestawach, półki i stojaki do przechowywania dzieł sztuki, półki magazynowe, półki [meble], półki metalowe, półki na buty, półki na dostawy [meble], półki na klawiatury
komputerowe, półki na książki, półki na żywność, półki niemetalowe
[meble], półki prefabrykowane [meble], półki ścienne [konstrukcje]
metalowe, półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych,
półki ścienne [meble], półki sklepowe [regały], półki skośne, półki
stanowiące meble do pokojów dziecinnych, półki w kształcie kwadratów, półki wiszące [meble], półki wystawowe, półki z krawędziami
do regałów, półki z metalu [meble], półki z niemetalowych materiałów [meble], porcelanowe klamki do drzwi, poręcze do łóżek, poręcze do wanien, niemetalowe, poręcze niemetalowe, poręcze prysznicowe, niemetalowe, postumenty [meble], postumenty pod doniczki
na rośliny, postumenty pod doniczki na kwiaty, poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] na drzwi, poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] do okien, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, prefabrykowane drzwi drewniane do mebli, prefabrykowane drzwi metalowe
do mebli, pręty do łóżek, pręty do półek [meble], pręty do wieszania
ubrań, pręty gwintowane, niemetalowe, pręty regałowe do półek
[niemetalowe], prowadnice do szuflad, nie z metalu, prowadnice
do szuflad niemetalowe, prowadnice do szuflad [okucia meblowe],
prowadnice do zasłon, prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, prowadnice szuflad (niemetalowe-), przegroda stojąca pojedyncza w stylu orientalnym (tsuitate), przegródki półkowe (niemetalowe-) stanowiące części mebli, przegrody drewniane do mebli,
przegrody stojące pojedyncze w stylu orientalnym (tsuitate), przekładki z tworzyw sztucznych do użytku z panelami warstwowymi,
przemieszczalne metalowe regały do przechowywania [meble],
przemieszczalne niemetalowe regały do przechowywania [meble],
przemysłowe stoły robocze, przenośne biurka, przenośne budy,
przenośne meble wystawowe, przenośne panele działowe [meble],
przenośne panele wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, przenośne pionowe stojaki wystawowe, przenośne podkładki pod plecy
do użycia z krzesłami, przenośne posłania dla zwierząt domowych,
przenośne powierzchnie do pracy [meble], przenośne przepierzenia
[meble], przenośne pulpity do pisania [meble], przenośne ścianki
biurowe, przenośne ścianki działowe [meble] metalowe, przezroczyste drzwi niemetalowe do mebli, przezroczyste drzwi w metalowych
ramach do mebli, przymocowane szafki kuchenne, pufy [meble],
pufy typu sako, pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, pulpity
do książek [meble], pulpity do pisania, pulpity do pracy w pozycji stojącej, pulpity [meble], ramy do łóżek, ramy do mebli, regały, regały
do przechowywania, regały drewniane [meble], regały [meble], regały metalowe, regały metalowe [stojaki z półkami], regały metalowe
(systemy półkowe) [meble], regały na gazety, regały niemetalowe
[meble] do celów magazynowych, regały składane, regały wystawowe do prezentacji towarów w celach wystawowych, regały wystawowe do wystawiania towarów w celach sprzedaży, regały z metalu
[meble], regulowane łóżka, rolety austriackie, rolety bambusowe,
rolety do okien, rolety do użytku wewnętrznego, rolety listewkowe
zaciemniające [wewnętrzne], rolety okienne, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety okienne [wewnętrzne], rolety papierowe, rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne, rolety wewnętrzne metalowe ukierunkowujące światło, rolety wewnętrzne okienne, rolety
wewnętrzne z polichlorku winylu, rolety wykonane z drewna [wewnętrzne], rolety z plecionek drewnianych [meble], rolety zaciemniające [listewkowe, wewnętrzne], rolety zaciemniające [wewnętrzne],
rolki do zasłon, rozkładane fotele, rozkładane fotele [do siedzenia
i spania], rozkładane kanapy, rozkładane meble z obiciem, rozsuwane
szyny z tworzyw sztucznych do firanek, ruchome biurka, ruchome
podstawy [meble], ruchome półki do przechowywania [meble], ruchome przepierzenia [meble], ruchome przesłony (ekrany) [meble],
rygle do ram okiennych, niemetalowe, samogwintujące kołki niemetalowe, samogwintujące śruby niemetalowe, samogwintujące wkręty niemetalowe, ścianki działowe, ścianki działowe do biur [meble],
ścianki działowe do mebli, ścianki działowe niemetalowe, [meble]
zrobione z paneli łączonych na zakładkę, ścianki działowe niemetalowe [meble], ścianki działowe w postaci mebli [przepierzenia], ścianki
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działowe wystawowe, ścianki działowe z metalu [meble], ścianki
działowe z tworzyw sztucznych [meble], ściany działowe [meble],
segmenty do przechowywania do przerabiania szafek, segmenty
do przechowywania [meble], segmenty [meble] do wystawiania materiałów piśmienniczych, segmenty [meble] do wystawiania literatury, segmenty mebli ściennych, segmenty półek drewnianych [meble], segmenty ścienne metalowe [meble], segmenty wystawiennicze
do celów prezentacyjnych, segmenty wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, segmenty wystawiennicze [meble], segmenty wystawowe do celów promocyjnych, sekcje boazeryjne do mebli, siedzenia [meble], sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścienne,
sprężynowa podstawa materaca [box spring], sprężyny do łóżek,
sprężyny do łóżek z materiałów niemetalowych, sprężyny drzwiowe
niemetalowe, sprężyny stanowiące niemetalowe wyposażenie do tapicerki, sprężyny wykonane głównie z tworzyw sztucznych, sprzęt
biurowy [meble], śrubki gwintowane z tworzyw sztucznych, śruby
blokujące, niemetalowe, śruby dociskowe, niemetalowe, śruby dociskowe z łbem czworokątnym z materiałów niemetalowych, śruby
imbusowe z częścią niegwintowaną, niemetalowe, śruby kotwowe,
niemetalowe, do budowy mostów, śruby kotwowe, niemetalowe,
śruby niemetalowe, śruby oczkowe z końcówką kulistą [niemetalowe], śruby pasowane niemetalowe, śruby pasowane z łbem walcowym, niemetalowe, śruby w kształcie litery U niemetalowe, śruby
[wkręty] niemetalowe, śruby z rozpórką skrzydełkową (niemetalowe), stanowiska pracy [meble], stelaże do łóżek, stelaże do łóżek
drewniane, stelaże tapczanów, stelaże wystawowe, stelaże z listew
do łóżek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania materiałów [meble], stojaki [meble] pod telewizor, stojaki [meble] wykonane
głównie z drewna do przechowywania, stojaki na bagaże będące
meblami, stojaki na książki [meble], stojaki na ręczniki [meble], stojaki
na wino [meble], stojaki na żywność, stojaki obrotowe [meble], stojaki podporowe [meble], stojaki, półki, stojaki, półki [meble] do celów
przechowywania, wytworzone głównie z tworzywa sztucznego, stojaki ramowe, stojaki wielofunkcyjne [meble], stoliczki pod laptopy,
stoliki, stoliki do herbaty, stoliki do przewijania niemowląt, stoliki kawowe, stoliki komputerowe, stoliki na kółkach do serwowania, stoliki
nocne, stoliki pod drukarki, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki
pod umywalkę [meble], stoliki przy kanapie, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki ruchome pod komputery, stoliki salonowe, stoliki
składane, stoliki z mozaiką, stołki barowe, stołki obrotowe, stołki robocze, stoły, stoły biurowe, stoły (blaty-), stoły do celów toaletowych,
stoły do jadalni, stoły do kartotek, stoły do klejenia tapet, stoły do pisania, stoły do pracy, stoły do pracy przy planach, stoły do tapetowania, stoły do użytku w ogrodach, stoły komputerowe, stoły konferencyjne, stoły kreślarskie, stoły kreślarskie [meble], stoły kuchenne,
stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], stoły [meble],
stoły metalowe, stoły na jednej nodze, stoły piknikowe, stoły przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się,
stoły toaletowe, stoły warsztatowe, stoły warsztatowe dla stolarzy,
stoły warsztatowe z imadłem, niemetalowe, stoły wystawowe [gabloty], stoły z imadłem [meble], stoły z kozłami, stoły z opuszczanym
blatem, stoły z regulacją wysokości, stopki do mebli, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderób [części mebli], systemy półkowe [regały], szafki, szafki [części zestawu], szafki do celów
wystawowych, szafki do celów wystawowych [inne niż chłodnicze
szafki wystawowe], szafki do komputerów [meble], szafki do łazienek, szafki do przechowywania, szafki do przechowywania ziemniaków, szafki do przechowywania przedmiotów, szafki do przechowywania [meble], szafki do przechowywania materiałów, szafki
do przechowywania żywności, szafki do sypialni, szafki do toalet,
szafki dźwiękoszczelne [meble], szafki kartotekowe, szafki kasjerskie
zamykane z materiałów niemetalowych, szafki kuchenne, szafki łazienkowe, szafki łazienkowe z umywalkami, szafki [meble], szafki metalowe, szafki metalowe [meble], szafki na akta, szafki na broń, szafki
na buty, szafki na cokole, szafki na cokole do przechowywania [meble], szafki na indeksy, szafki na kartotekę, szafki na klucze, szafki
na klucze [meble], szafki na kosze na odpadki, szafki na lekarstwa,
szafki na materiały biurowe [meble], szafki na płyty [meble], szafki
na serwisy do herbaty, szafki na ubrania, szafki na umywalki, szafki
niemetalowe do przechowywania żywności, szafki nocne, szafki
ogniotrwałe, szafki ogniotrwałe niemetalowe [meble], szafki pod zlewem, szafki posiadające właściwości ognioodporne, szafki ścienne,
szafki wystawowe, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy, szafy do dzielenia pomieszczeń, szafy [meble], szafy
na dokumenty w postaci mebli, szafy narzędziowe (niemetalowe-)
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[puste], szafy wnękowe, szafy z lustrami, szuflady, szuflady [części
mebli], szuflady do komódki do układania w stosy, szuflady do mebli,
szuflady do przechowywania [meble], szuflady do przechowywania
kart, szuflady metalowe [części mebli], szuflady na pieniądze niemetalowe, szyny do drzwi przesuwnych (niemetalowe-), szyny do zasłon, szyny (niemetalowe-) do drzwi składanych, taboret podest [stopa słonia], taborety, taborety łazienkowe, taborety-podesty [stopa
słonia], taborety robocze, taborety ruchome [meble], taborety wędkarskie, taborety ze schodkiem, taborety ze schodkiem [meble], tapczany posiadające miejsce do przechowywania, tapczany wykonane
z drewna, tapczany wykonane z trzciny, tapczany wykonane z tworzyw sztucznych, tapczany wykonane z wikliny, tapczany z trzciny,
toaletki, toaletki [meble], toaletki z trzema lustrami, trzpienie [zawory], nie z metalu, do użytku z pojemnikami, trzpienie [zawory], niemetalowe do użytku z beczułkami, trzyczęściowe komplety mebli
[meble], uchwyty ceramiczne do mebli, uchwyty ceramiczne do szafek, szuflad i mebli, uchwyty ceramiczne do szafek, uchwyty ceramiczne do szuflad, uchwyty do okien przesuwnych pionowo,
nie z metalu, uchwyty do szuflad, nie z metalu, uchwyty do szuflad
niemetalowe, uchwyty do użytku przy mocowaniu przesłon okiennych, uchwyty do użytku w zabezpieczaniu przesłon okiennych,
uchwyty do wanny, niemetalowe, uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, uchwyty do zasłon, z metalu, do ich przytrzymywania, uchwyty do zasłon, z tworzyw sztucznych, do ich przytrzymywania, uchwyty porcelanowe, uchwyty porcelanowe do szuflad,
uchwyty przyssawkowe [mocowania], uchwyty szklane do szuflad,
uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli, uchwyty z tworzyw sztucznych do szuflad, urządzenia nieelektryczne do zamykania okien
z materiałów niemetalowych, urządzenia otwierające okna (nieelektryczne-), niemetalowe, urządzenia sterujące (nieelektryczne-), niemetalowe do zamykania drzwi, urządzenia zamykające do drzwi,
nieelektryczne, niemetalowe, urządzenia zamykająco-zabezpieczające [niemetalowe, nieelektryczne], urządzenie unieruchamiające,
niemetalowe [część zamka], warsztatowe (stoły-), wbudowane szafki, wewnętrzne papierowe żaluzje okienne, wewnętrzne żaluzje
okienne o poziomych lamelach, wewnętrzne żaluzje poziome o listewkach nastawnych [żaluzje weneckie], wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony przed światłem, wielopozycyjne stojaki [meble],
wieszaczki na klucze [meble], wieszaki do płaszczy, wieszaki
do ubrań, wieszaki do ubrań [meble], wieszaki i haczyki na ubrania,
wieszaki na części garderoby, wieszaki na kapelusze, wieszaki na kapelusze [haki] niemetalowe, wieszaki na kapelusze [meble], wieszaki
na kimono, wieszaki na klucze [meble], wieszaki na krawaty, wieszaki
na płaszcze [haczyki montowane na ścianie] niemetalowe, wieszaki
na płaszcze [meble], wieszaki na płaszcze [stojaki] niemetalowe, wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki na ubrania, nie z metalu, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań, wieszaki stojące na płaszcze, wieszaki
stojące na ubrania, wizjery do drzwi, niemetalowe [niepowiększające], wkładki do zamka, niemetalowe, wkładki do zlewozmywaków,
wkładki gwintowe, niemetalowe, wkładki z otworem gwintowanym,
niemetalowe, wkręty do drewna niemetalowe, wkręty samowiertne
z materiałów niemetalowych, wkręty szynowe, niemetalowe, wodne
łóżka, wodne [łóżka-] nie do celów leczniczych, wolnostojące biurowe
ścianki działowe, wolnostojące przepierzenia [meble], wolnostojące
wieszaki na ręczniki [meble], wózki barowe [meble], wieszaki stojące
do ubrań, wieszaki stojące na płaszcze, wieszaki stojące na ubrania,
wizjery do drzwi, niemetalowe [niepowiększające], wkładki do zamka,
niemetalowe, wkładki do zlewozmywaków, wkładki gwintowe, niemetalowe, wkładki z otworem gwintowanym, niemetalowe, wkręty
do drewna niemetalowe, wkręty samowiertne z materiałów niemetalowych, wkręty szynowe, niemetalowe, wodne łóżka, wolnostojące
biurowe ścianki działowe, wolnostojące przepierzenia [meble], wolnostojące wieszaki na ręczniki [meble], wózki barowe ruchome
do podawania herbaty, wózki barowe [meble], wózki [meble], wózki
meblowe, wsporniki do mebli niemetalowe, wsporniki do mocowania karniszy do zasłon, wsporniki do podtrzymywania karniszy do zasłon, wsporniki do półek metalowe [części mebli], wsporniki do półek (niemetalowe-) stanowiące części mebli, wsporniki do półek
niemetalowe [części mebli], wsporniki niemetalowe do wieszania
draperii okiennych, wsporniki niemetalowe do mebli, wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wymienne pokrycia na siedzenia [dopasowane]
na meble, wyposażenie do okien (niemetalowe-), wyposażenie łazienek w formie mebli, wyroby stolarskie, wysokie krzesła dla dzieci,
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wysokie siedzenia [meble], wysokie stołki [meble], zabudowy wystawowe [meble] metalowe, zaczepy do drzwi, niemetalowe, zaczepy
niemetalowe, zagłówki, zagłówki dla niemowląt, zagłówki do łóżek,
zagłówki do wanny, zagłówki kąpielowe, zagłówki [meble], żaluzje
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, żaluzje drewniane, żaluzje listewkowe poziome [wewnętrzne] na drzwi, żaluzje
niemetalowe listewkowe do użytku wewnętrznego, żaluzje pionowe
[wewnętrzne], żaluzje weneckie, żaluzje weneckie [wewnętrzne], żaluzje wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne listwowe, żaluzje (wewnętrzne z listewek-) do ochrony przed światłem, żaluzje z lamelami [wewnętrzne], żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa (Sudare), zamki
do mebli niemetalowe, zamki drzwiowe skrzynkowe [nieelektryczne], niemetalowe, zamki i klucze, niemetalowe, zamknięcia do okien
(nieelektryczne, niemetalowe-), zamknięcia do skrzydeł okiennych,
niemetalowe, zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy
[meble], zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy, zasuwki drzwiowe niemetalowe, zasuwnice okienne, nie z metalu, zasuwnice okienne niemetalowe, zasuwnice okienne z materiałów niemetalowych do zamków, zasuwy drzwiowe niemetalowe, zasuwy
drzwiowe, niemetalowe, zatrzaski do drzwi, niemetalowe, zatrzaski
do drzwiczek szafek, niemetalowe, zatrzaski do mebli, niemetalowe,
zatrzaski kulkowe [niemetalowe], zatrzaski niemetalowe, zatyczki
do otworów niemetalowe, zatyczki do prysznicowych otworów odpływowych, nie z metalu, zatyczki do umywalek, niemetalowe, zatyczki do umywalek z materiałów niemetalowych, zatyczki do wanien, nie z metalu, zatyczki do zlewów, nie z metalu, zatyczki,
nie ze szkła, metalu lub kauczuku, zawiasy do drzwi i okien (niemetalowe-), zawiasy do drzwi niemetalowe, zawiasy niemetalowe, zestawy mebli, zestawy mebli kuchennych, zewnętrzne meble, złącza
do mebli, złącza meblowe niemetalowe, złącza śrub mocowanych
jednostronnie z materiałów niemetalowych, 35 usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie mebli i akcesoriów meblowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie płyt meblowych, blatów, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie wyposażenia domu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mebli i akcesoriów meblowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płyt meblowych, blatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wyposażenia domu, 40 profilowanie mebli, produkcja
mebli na zamówienie, cięcie płyt meblowych oraz blatów, oklejanie
płyt meblowych oraz blatów, laminowanie substytutów drewna, laminowanie blatów, laminowanie płyt, laminowanie drewna, laminowanie, piłowanie drewna, piłowanie materiałów, szlifowanie, frezowanie, heblowanie drewna, heblowanie materiałów, konserwowanie
drewna, ścinanie i obróbka drewna, obróbka drewna, stolarstwo meblowe, stolarstwo meblowe (produkcja na zamówienie), usługi stolarskie, usuwanie powłok z mebli, wynajem maszyn i urządzeń
do obróbki drewna.

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) 019640
(111) 035150
(111) 035151
(111) 041966
(111) 041967
(111) 048368
(111) 048838
(111) 048888
(111) 049258
(111) 057809
(111) 057866

(180) 2030 03 15
(180) 2030 06 20
(180) 2030 06 20
(180) 2030 03 30
(180) 2030 03 30
(180) 2029 04 02
(180) 2029 12 29
(180) 2029 12 29
(180) 2030 01 16
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 07

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: aparaty i instrumenty
naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
elektryczne /również do celów
bezprzewodowej telegrafii i telefonii/, fotograficzne, kinemato-

(111) 057950
(111) 065866
(111) 065867
(111) 065956
(111) 066254
(111) 066255
(111) 066259
(111) 066260
(111) 066428
(111) 066652
(111) 066687
(111) 066689
(111) 066795
(111) 066796
(111) 066797
(111) 066823
(111) 066942
(111) 066957
(111) 066985
(111) 067250
(111) 067433
(111) 067457
(111) 067956
(111) 068304
(111) 068308
(111) 068407
(111) 069316
(111) 069705
(111) 071482
(111) 093693
(111) 126983
(111) 126984
(111) 128871
(111) 131608
(111) 132745
(111) 142355
(111) 142640

(180) 2030 03 31
(180) 2029 06 27
(180) 2029 06 27
(180) 2029 12 01
(180) 2029 12 01
(180) 2029 12 01
(180) 2029 12 04
(180) 2029 12 04
(180) 2029 11 30
(180) 2029 11 22
(180) 2029 12 19
(180) 2029 12 19
(180) 2030 02 14
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 26
(180) 2030 02 09
(180) 2030 02 08
(180) 2030 03 02
(180) 2030 04 02
(180) 2030 03 27
(180) 2030 03 27
(180) 2030 04 12
(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 29
(180) 2030 02 08
(180) 2030 01 23
(180) 2030 11 29
(180) 2030 02 08
(180) 2029 12 23
(180) 2029 12 23
(180) 2030 02 07
(180) 2030 01 07
(180) 2029 11 20
(180) 2030 02 01
(180) 2029 10 14

(111) 143087
(111) 143144
(111) 143441
(111) 143474
(111) 143836

(180) 2029 10 09
(180) 2029 07 27
(180) 2029 07 12
(180) 2029 09 20
(180) 2029 10 20

Nr 2/2020
graficzne, optyczne, do ważenia,
do mierzenia, sygnalizacyjne,
kontrolne /inspekcyjne/, ratunkowe i do nauczania, automaty
uruchamiane przez wrzucenie
monety i żetonu, maszyny do odtwarzania dźwięku, kasy rejestrujące, maszyny do liczenia, gaśnice,
taśmy do nagrywania ; 14: metale
szlachetne i ich stopy, przedmioty z nich wytwarzane lub platerowane /z wyjątkiem wyrobów
nożowniczych, widelców i łyżek/,
wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne, zegary i inne instrumenty chronometryczne ; 28: gry,
zabawki, artykuły gimnastyczne
i sportowe /z wyjątkiem odzieży/,
ozdoby i przybory choinkowe .
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: chirurgiczne tkaniny,
czopki, kapsułki na lekarstwa,materiały opatrunkowe biodegradowalne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: folie z tworzyw
sztucznych do pakowania.
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(111) 144398 (180) 2029 11 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 144493 (180) 2029 10 18 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: produkty przerobu
ropy naftowej, produkty i półprodukty ropopochodnych rafineryjnych i petrochemicznych,
węglowodory nasycone i nienasycone olefinowe i dienowe,
oraz ich polimery, propan, etylen,
propylen, polietylen, polipropylen, butadien, benzen, toluen,
frakcja etylobenzenowa, frakcje
C4 mianowicie izobutan, n – butan i izobutylen, frakcje C5 mianowicie izopentan i n – pentan,
węglowodory C9 i wyższe, mianowicie mieszaniny węglowodorów aromatycznych z 9 i więcej
atomami węgla w cząsteczce, fenol, aceton, kumen, rozpuszczalniki, aromaty, glikole etylenowe,
tlenek etylenu, etery, siarka, siarkowodór, wodór i gazy wodorowe, dodatki chemiczne do paliw,
smarów, gazy do celów przemysłowych, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, nieprzetworzone tworzywa sztuczne;
4: paliwa, gazy płynne, benzyny
silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe,
oleje silnikowe, parafina, paliwa
silnikowe, lotnicze, koks naftowy,
ksyleny, smary; 37: usługi budowlane, usługi w zakresie działalności budowlanej w dziedzinach
związanych z przetwarzaniem,
magazynowaniem,
konfekcjonowaniem i obrotem paliwami
stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz
produktami chemicznymi, usługi budowlane w zakresie transportu drogowego, kolejowego,
wodnego i rurociągowego, usługi
stacji obsługi pojazdów, usługi
w zakresie napraw i dokonywania
remontów urządzeń, instalacji rafineryjnych i petrochemicznych,
zbiorników paliwowych, stacji
paliw oraz środków transportu,
usługi instalacyjne, usługi w zakresie instalacji rafineryjnych
i petrochemicznych, zbiorników
paliwowych, stacji paliw oraz
środków transportu; 39: usługi
w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów, usługi
związane z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie
transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego,
magazynowania,
składowania
i przechowywania ropy naftowej
i paliw płynnych oraz tworzenia
i utrzymywania zapasu paliw,
usługi w zakresie dokonywania
przeładunków morskich i lądo-
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wych, usługi w zakresie dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej.
(111) 144494 (180) 2029 10 18 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: produkty przerobu
ropy naftowej, produkty i półprodukty ropopochodnych rafineryjnych i petrochemicznych,
węglowodory nasycone i nienasycone olefinowe i dienowe,
oraz ich polimery, propan, etylen,
propylen, polietylen, polipropylen, butadien, benzen, toluen,
frakcja etylobenzenowa, frakcje
C4 mianowicie izobutan, n – butan i izobutylen, frakcje C5 mianowicie izopentan i n – pentan,
węglowodory C9 i wyższe, mianowicie mieszaniny węglowodorów aromatycznych z 9 i więcej
atomami węgla w cząsteczce, fenol, aceton, kumen, rozpuszczalniki, aromaty, glikole etylenowe,
tlenek etylenu, etery, siarka, siarkowodór, wodór i gazy wodorowe, dodatki chemiczne do paliw,
smarów, gazy do celów przemysłowych, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, nieprzetworzone tworzywa sztuczne;
4: paliwa, gazy płynne, benzyny
silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe,
oleje silnikowe, parafina, paliwa
silnikowe, lotnicze, koks naftowy,
ksyleny, smary; 37: usługi budowlane, usługi w zakresie działalności budowlanej w dziedzinach
związanych z przetwarzaniem,
magazynowaniem,
konfekcjonowaniem i obrotem paliwami
stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz
produktami chemicznymi, usługi budowlane w zakresie transportu drogowego, kolejowego,
wodnego i rurociągowego, usługi
stacji obsługi pojazdów, usługi
w zakresie napraw i dokonywania
remontów urządzeń, instalacji rafineryjnych i petrochemicznych,
zbiorników paliwowych, stacji
paliw oraz środków transportu,
usługi instalacyjne, usługi w zakresie instalacji rafineryjnych
i petrochemicznych, zbiorników
paliwowych, stacji paliw oraz
środków transportu; 39: usługi
w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów, usługi
związane z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie
transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego,
magazynowania,
składowania
i przechowywania ropy naftowej
i paliw płynnych oraz tworzenia
i utrzymywania zapasu paliw,
usługi w zakresie dokonywania
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przeładunków morskich i lądowych, usługi w zakresie dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej.
(111) 144495 (180) 2029 10 18 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: produkty przerobu
ropy naftowej, produkty i półprodukty ropopochodnych rafineryjnych i petrochemicznych,
węglowodory nasycone i nienasycone olefinowe i dienowe,
oraz ich polimery, propan, etylen,
propylen, polietylen, polipropylen, butadien, benzen, toluen,
frakcja etylobenzenowa, frakcje
C4 mianowicie izobutan, n – butan i izobutylen, frakcje C5 mianowicie izopentan i n – pentan,
węglowodory C9 i wyższe, mianowicie mieszaniny węglowodorów aromatycznych z 9 i więcej
atomami węgla w cząsteczce, fenol, aceton, kumen, rozpuszczalniki, aromaty, glikole etylenowe,
tlenek etylenu, etery, siarka, siarkowodór, wodór i gazy wodorowe, dodatki chemiczne do paliw,
smarów, gazy do celów przemysłowych, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, nieprzetworzone tworzywa sztuczne;
4: paliwa, gazy płynne, benzyny
silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe,
oleje silnikowe, parafina, paliwa
silnikowe, lotnicze, koks naftowy,
ksyleny, smary; 37: usługi budowlane, usługi w zakresie działalności budowlanej w dziedzinach
związanych z przetwarzaniem,
magazynowaniem,
konfekcjonowaniem i obrotem paliwami
stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz
produktami chemicznymi, usługi budowlane w zakresie transportu drogowego, kolejowego,
wodnego i rurociągowego, usługi
stacji obsługi pojazdów, usługi
w zakresie napraw i dokonywania
remontów urządzeń, instalacji rafineryjnych i petrochemicznych,
zbiorników paliwowych, stacji
paliw oraz środków transportu,
usługi instalacyjne, usługi w zakresie instalacji rafineryjnych
i petrochemicznych, zbiorników
paliwowych, stacji paliw oraz
środków transportu; 39: usługi
w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów, usługi
związane z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie
transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego,
magazynowania,
składowania
i przechowywania ropy naftowej
i paliw płynnych oraz tworzenia
i utrzymywania zapasu paliw,
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usługi w zakresie dokonywania
przeładunków morskich i lądowych, usługi w zakresie dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej.
(111) 144496 (180) 2029 10 18 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: produkty przerobu
ropy naftowej, produkty i półprodukty ropopochodnych rafineryjnych i petrochemicznych,
węglowodory nasycone i nienasycone olefinowe i dienowe,
oraz ich polimery, propan, etylen,
propylen, polietylen, polipropylen, butadien, benzen, toluen,
frakcja etylobenzenowa, frakcje
C4 mianowicie izobutan, n – butan i izobutylen, frakcje C5 mianowicie izopentan i n – pentan,
węglowodory C9 i wyższe, mianowicie mieszaniny węglowodorów aromatycznych z 9 i więcej
atomami węgla w cząsteczce, fenol, aceton, kumen, rozpuszczalniki, aromaty, glikole etylenowe,
tlenek etylenu, etery, siarka, siarkowodór, wodór i gazy wodorowe, dodatki chemiczne do paliw,
smarów, gazy do celów przemysłowych, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, nieprzetworzone tworzywa sztuczne;
4: paliwa, gazy płynne, benzyny
silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe,
oleje silnikowe, parafina, paliwa
silnikowe, lotnicze, koks naftowy,
ksyleny, smary; 37: usługi budowlane, usługi w zakresie działalności budowlanej w dziedzinach
związanych z przetwarzaniem,
magazynowaniem,
konfekcjonowaniem i obrotem paliwami
stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz
produktami chemicznymi, usługi budowlane w zakresie transportu drogowego, kolejowego,
wodnego i rurociągowego, usługi
stacji obsługi pojazdów, usługi
w zakresie napraw i dokonywania
remontów urządzeń, instalacji rafineryjnych i petrochemicznych,
zbiorników paliwowych, stacji
paliw oraz środków transportu,
usługi instalacyjne, usługi w zakresie instalacji rafineryjnych
i petrochemicznych, zbiorników
paliwowych, stacji paliw oraz
środków transportu; 39: usługi
w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów, usługi
związane z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie
transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego,
magazynowania,
składowania
i przechowywania ropy naftowej
i paliw płynnych oraz tworzenia
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i utrzymywania zapasu paliw,
usługi w zakresie dokonywania
przeładunków morskich i lądowych, usługi w zakresie dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej.
(111) 144498 (180) 2029 10 18 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: produkty przerobu
ropy naftowej, produkty i półprodukty ropopochodnych rafineryjnych i petrochemicznych,
węglowodory nasycone i nienasycone olefinowe i dienowe,
oraz ich polimery, propan, etylen,
propylen, polietylen, polipropylen, butadien, benzen, toluen,
frakcja etylobenzenowa, frakcje
C4 mianowicie izobutan, n – butan i izobutylen, frakcje C5 mianowicie izopentan i n – pentan,
węglowodory C9 i wyższe, mianowicie mieszaniny węglowodorów aromatycznych z 9 i więcej
atomami węgla w cząsteczce, fenol, aceton, kumen, rozpuszczalniki, aromaty, glikole etylenowe,
tlenek etylenu, etery, siarka, siarkowodór, wodór i gazy wodorowe, dodatki chemiczne do paliw,
smarów, gazy do celów przemysłowych, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, nieprzetworzone tworzywa sztuczne;
4: paliwa, gazy płynne, benzyny
silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe,
oleje silnikowe, parafina, paliwa
silnikowe, lotnicze, koks naftowy,
ksyleny, smary; 37: usługi budowlane, usługi w zakresie działalności budowlanej w dziedzinach
związanych z przetwarzaniem,
magazynowaniem,
konfekcjonowaniem i obrotem paliwami
stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz
produktami chemicznymi, usługi budowlane w zakresie transportu drogowego, kolejowego,
wodnego i rurociągowego, usługi
stacji obsługi pojazdów, usługi
w zakresie napraw i dokonywania
remontów urządzeń, instalacji rafineryjnych i petrochemicznych,
zbiorników paliwowych, stacji
paliw oraz środków transportu,
usługi instalacyjne, usługi w zakresie instalacji rafineryjnych
i petrochemicznych, zbiorników
paliwowych, stacji paliw oraz
środków transportu; 39: usługi
w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów, usługi
związane z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie
transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego,
magazynowania,
składowania
i przechowywania ropy naftowej

(111) 144546 (180) 2029 11 19

(111) 144574
(111) 144983
(111) 144984
(111) 145083
(111) 145108
(111) 145109
(111) 145110
(111) 145111
(111) 145112
(111) 145113
(111) 145114
(111) 145115
(111) 145116
(111) 145146
(111) 145175
(111) 145178
(111) 145183
(111) 145190
(111) 145201
(111) 145202
(111) 145214
(111) 145252
(111) 145330
(111) 145551
(111) 145608
(111) 145709
(111) 145800
(111) 145818
(111) 145840
(111) 145873
(111) 145874
(111) 145886
(111) 145892
(111) 145893
(111) 145904
(111) 145991
(111) 146006
(111) 146201
(111) 146209
(111) 146257
(111) 146326
(111) 146565
(111) 146610
(111) 146612
(111) 146613
(111) 146619
(111) 146649
(111) 146685
(111) 146780
(111) 146807
(111) 146838
(111) 146913
(111) 147045
(111) 147050

(180) 2029 12 10
(180) 2029 10 28
(180) 2029 10 28
(180) 2029 11 30
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 14
(180) 2029 12 17
(180) 2029 12 20
(180) 2029 12 21
(180) 2029 12 23
(180) 2029 12 29
(180) 2029 12 29
(180) 2030 01 11
(180) 2030 01 07
(180) 2029 08 23
(180) 2029 12 03
(180) 2030 01 18
(180) 2029 12 17
(180) 2029 12 30
(180) 2030 01 12
(180) 2029 12 09
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 14
(180) 2030 01 14
(180) 2030 01 20
(180) 2030 02 21
(180) 2030 02 21
(180) 2029 12 02
(180) 2029 11 30
(180) 2029 12 10
(180) 2030 01 13
(180) 2029 08 27
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 16
(180) 2029 12 21
(180) 2030 02 28
(180) 2030 03 10
(180) 2030 01 18
(180) 2030 03 01
(180) 2029 08 25
(180) 2030 01 13
(180) 2030 01 13
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i paliw płynnych oraz tworzenia
i utrzymywania zapasu paliw,
usługi w zakresie dokonywania
przeładunków morskich i lądowych, usługi w zakresie dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: mleko w proszku;
29: masło, krem na bazie masła,
napoje mleczne lub z przewagą
mleka, mleczne produkty, mleko,
sery, jogurt, masło kakaowe, masło arachidowe, kefir.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 147104
(111) 147181
(111) 147281
(111) 147309
(111) 147456
(111) 147457
(111) 147458
(111) 147493
(111) 147789
(111) 147865
(111) 147932
(111) 148138
(111) 148214
(111) 148387
(111) 148388
(111) 148414
(111) 148522
(111) 148542
(111) 148546
(111) 148660
(111) 148957

(111) 148994
(111) 149009
(111) 149167
(111) 149178
(111) 149352
(111) 149501
(111) 149665
(111) 149680
(111) 149754
(111) 150463
(111) 150493
(111) 150649
(111) 150908
(111) 151215
(111) 151631
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(180) 2030 02 04
(180) 2030 03 03
(180) 2029 12 23
(180) 2030 01 14
(180) 2030 03 08
(180) 2030 03 08
(180) 2030 03 08
(180) 2030 03 20
(180) 2030 01 12
(180) 2030 03 08
(180) 2030 03 29
(180) 2030 01 29
(180) 2030 03 21
(180) 2020 01 17
(180) 2030 01 17
(180) 2030 01 28
(180) 2029 11 27
(180) 2029 12 30
(180) 2030 02 25
(180) 2030 03 09
(180) 2029 11 10

(180) 2030 01 27
(180) 2030 02 10
(180) 2030 03 09
(180) 2030 03 15
(180) 2029 08 02
(180) 2030 05 16
(180) 2029 12 30
(180) 2030 02 02
(180) 2030 05 24
(180) 2029 11 27
(180) 2030 02 10
(180) 2030 05 15
(180) 2030 05 11
(180) 2030 03 13
(180) 2030 05 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 części dla
towarów: 16: adresarki, albumy, almanachy, artykuły szkolne, atlasy,
bilety, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki stosowane jako
materiały papiernicze, czasopisma, diagramy, emblematy, stemple papierowe, etykiety nie z materiału, fotografie, fotograwiura,
galwanotypy, gazety, grafiki, hektografy, kalendarze, kalkomanie,
karty stosowane jako papeteria,
katalogi, komiksy, koperty stosowane jako papeteria, książki, litografie, makiety architektoniczne
papierowe lub tekturowe, mapy,
notesy, numeratory, obrazy, periodyki, prospekty, publikacje,
reprodukcje graficzne, rysunki,
dzieła sztuki litograficzne, dzieła
sztuki ryty, śpiewniki; 35: agencje
informacji handlowej, ogłoszenia
prasowe, opinie (sondaże opinii),
organizowanie wystaw w celach
handlowych, pośrednictwo pracy,
usługi prenumeraty czasopism
dla osób trzecich, działalność
informacyjna prasowa lub wydawnicza, organizowanie targów
handlowych; 38: agencje prasowe,
agencje informacyjne, przesyłanie
wiadomości.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 151723
(111) 151970
(111) 152440
(111) 152751
(111) 152990
(111) 153041
(111) 153683
(111) 153951
(111) 155674
(111) 159668
(111) 159669
(111) 162544
(111) 227939
(111) 227940
(111) 229608
(111) 230257
(111) 230714
(111) 231613
(111) 231898
(111) 232009

(180) 2030 01 28
(180) 2029 11 30
(180) 2030 08 21
(180) 2029 12 30
(180) 2030 06 08
(180) 2030 06 08
(180) 2029 04 30
(180) 2030 10 03
(180) 2030 12 01
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 06
(180) 2029 03 10
(180) 2029 03 10
(180) 2029 06 08
(180) 2029 06 19
(180) 2029 07 06
(180) 2029 05 27
(180) 2029 08 18
(180) 2029 07 02

(111) 232614
(111) 232615
(111) 232874
(111) 232973
(111) 232974
(111) 233033

(180) 2030 01 11
(180) 2030 01 11
(180) 2029 08 27
(180) 2029 10 30
(180) 2029 10 30
(180) 2029 09 24

Nr 2/2020
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 części dla
towarów: 43: usługi w zakresie:
prowadzenia hoteli, moteli, miejsc
zakwaterowania podróżnych, restauracji, kawiarni, punktów gastronomicznych, kateringu.
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: 28: artykuły sportowe, sprzęt sportowy, osprzęt
sportowy w szczególności: stoły
bilardowe, okładziny do stołów
bilardowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie,
kije bilardowe, końcówki do kijów
bilardowych, kule bilardowe, stoły
bilardowe uruchamiane monetą
lub żetonem; 35: usługi prowadzenia wyspecjalizowanych sklepów
i hurtowni z artykułami sportowymi, sprzętem i osprzętem sportowym, odzieżą sportową, obuwiem
sportowym oraz nakryciem głowy, usługi w zakresie marketingu,
usługi reklamowe, organizacja targów i wystaw handlowych i reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych; 41: organizowanie
zawodów i imprez sportowych, organizowanie obozów sportowych,
obsługa urządzeń sportowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego, edukacja w zakresie kultury
fizycznej i sportu, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, konkursów, wystaw
z dziedziny kultury, edukacji i sportu, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi zarządzania obiektami sportowymi, prowadzenie
treningów w zakresie dyscyplin
sportowych, organizowanie zajęć
sportowych.
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(111) 233162 (180) 2029 09 11 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 37: usługi w zakresie:
wykonywania robót ogólnobudowlanych, rozbiórki i burzenia
obiektów budowlanych, robót
ziemnych, wznoszenia konstrukcji stalowych, robót związanych
z budową dróg i autostrad, nadzoru budowlanego, serwisu
sprzętu budowlanego, pojazdów,
maszyn i urządzeń.
(111) 233265 (180) 2029 05 13 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 7: maszyny rolnicze, maszyny dla leśnictwa, ciągniki, mieszalniki do pasz, rozdrabniacze
bijakowe, przenośniki ślimakowe,
przenośniki pneumatyczne; 35:
usługi w zakresie sprzedaży maszyn: rolniczych, dla leśnictwa,
budowanych, ciągników, mieszalników do pasz, rozdrabniaczy
bijakowych, przenośników ślimakowych, przenośników pneumatycznych, środków transportu,
materiałów budowlanych, artykułów wyposażenia wnętrz; 37: serwis maszyn rolniczych, dla leśnictwa, budowlanych, ciągników,
mieszalników do pasz, rozdrabniaczy bijakowych, przenośników ślimakowych, przenośników
pneumatycznych, środków transportu, usługi w zakresie wznoszenia obiektów wszelkiego typu
i ich wykańczania, usługi developerskie związane z pozyskaniem
gruntu, budowaniem i sprzedażą
domów i lokali mieszkalnych doradztwem inwestycyjnym.
(111) 233323 (180) 2029 09 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 233343 (180) 2029 08 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 233499 (180) 2029 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 233500 (180) 2029 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 233830 (180) 2029 11 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 233863 (180) 2029 11 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 233938 (180) 2029 12 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 233940 (180) 2029 12 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 234056 (180) 2029 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 234058 (180) 2029 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 234060 (180) 2029 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 234064 (180) 2029 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 234065 (180) 2029 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 234068 (180) 2029 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 234069 (180) 2029 12 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 234074 (180) 2029 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 234156 (180) 2029 12 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 234294 (180) 2029 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 234388 (180) 2029 12 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 234392 (180) 2029 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 234394 (180) 2029 12 28 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 29: bekon, słonina, białko spożywcze, preparaty do produkcji bulionów, drób w postaci
mięsa, ryby, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, jogurt, kaszanka,
kefir, kiełbasy, koncentrat pomidorowy, konserwy mięsne, kon-

(111) 234537
(111) 234652
(111) 234687
(111) 234714
(111) 234715
(111) 234735
(111) 234736
(111) 234747

(180) 2029 11 25
(180) 2019 10 26
(180) 2029 09 29
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 28
(180) 2029 12 28
(180) 2030 01 07
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serwy rybne, konserwy z owocami, konserwy z warzywami, olej
kostny jadalny, krokiety spożywcze, łój spożywczy, mięso, pieczenie mięsne, ekstrakty mięsne,
galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso wieprzowe i wołowe, mleko oraz napoje mleczne lub z przewagą mleka, pasty
do kanapek zawierające tłuszcz,
pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy, potrawy na bazie ryb,
smalec, szynka, tłuszcze jadalne,
wątroba i wątróbki drobiowe, podroby drobiowe, wędliny, zupy,
wędzonki; 35: usługi prowadzenia wyspecjalizowanych hurtowni i sklepów z wymienionymi
towarami i wyrobami: bekon,
słonina, białko spożywcze, preparaty do produkcji bulionów,
drób w postaci mięsa, ryby, filety rybne, flaki, galaretki jadalne,
jogurt, kaszanka, kefir, kiełbasy,
koncentrat pomidorowy, konserwy mięsne, konserwy rybne,
konserwy z owocami, konserwy
z warzywami, olej kostny jadalny, krokiety spożywcze, łój spożywczy, mięso, pieczenie mięsne,
ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso
wieprzowe i wołowe, mleko oraz
napoje mleczne lub z przewagą
mleka, pasty do kanapek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki,
przecier pomidorowy, potrawy
na bazie ryb, smalec, szynka,
tłuszcze jadalne, wątroba i wątróbki drobiowe, podroby drobiowe, wędliny, zupy, wędzonki, jak
również: jaja, sery, cukier, czekolada, wyroby cukiernicze i piekarskie, herbata, kakao i przyprawy
smakowe, skorupiaki i mięczaki,
usługi agentów zajmujących się
sprzedażą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie
organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej; 39: paczkowanie żywności
metodą próżniową, konfekcjonowanie wyrobów: wędlin, mięsa
i podrobów, dostarczanie towarów, magazynowanie, wynajmowanie lodówek, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych
i furgonetek.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 234796 (180) 2029 10 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 234806 (180) 2030 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 234891 (180) 2029 08 21 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów; 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, plastry, woski
dentystyczne, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy.
(111) 234959 (180) 2029 12 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 235220 (180) 2029 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 235276 (180) 2030 01 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 235277 (180) 2030 01 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 235279 (180) 2030 01 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 235361 (180) 2029 12 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 235377 (180) 2030 01 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 235379 (180) 2030 01 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 235630 (180) 2029 12 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 235638 (180) 2030 01 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 235645 (180) 2030 01 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 235680 (180) 2029 12 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 235684 (180) 2029 12 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 235691 (180) 2030 01 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 235755 (180) 2029 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 235783 (180) 2029 11 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 235827 (180) 2030 02 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 235909 (180) 2030 01 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 235962 (180) 2029 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 235965 (180) 2029 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 235976 (180) 2030 01 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 235984 (180) 2030 02 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 236024 (180) 2030 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 236192 (180) 2029 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 236346 (180) 2030 01 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 236349 (180) 2030 01 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 236397 (180) 2030 03 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 236420 (180) 2029 07 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 236516 (180) 2029 12 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 236518 (180) 2029 12 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 236575 (180) 2029 09 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 236590 (180) 2029 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 236593 (180) 2030 01 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 236697 (180) 2030 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 236738 (180) 2029 12 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 236797 (180) 2030 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 236869 (180) 2030 01 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 236898 (180) 2030 03 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 236942 (180) 2029 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 236943 (180) 2029 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 236944 (180) 2029 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 236945 (180) 2029 11 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 236946 (180) 2029 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 236947 (180) 2029 12 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 236974 (180) 2030 03 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 236998 (180) 2030 01 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 237014 (180) 2029 09 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 237172 (180) 2029 12 02 Prawo przedłużono w całości

(111) 237244
(111) 237252
(111) 237398
(111) 237419
(111) 237503
(111) 237655
(111) 237680
(111) 237723
(111) 237801
(111) 237803
(111) 237804
(111) 237826
(111) 237827
(111) 237859
(111) 237893
(111) 237903
(111) 237927

(180) 2029 11 25
(180) 2030 02 04
(180) 2029 12 11
(180) 2030 02 01
(180) 2030 03 16
(180) 2029 12 14
(180) 2030 03 03
(180) 2029 12 18
(180) 2029 12 21
(180) 2029 12 31
(180) 2029 12 31
(180) 2030 03 05
(180) 2030 03 08
(180) 2030 05 10
(180) 2029 12 23
(180) 2029 12 31
(180) 2029 09 28

(111) 237929
(111) 237949
(111) 237998
(111) 237999
(111) 238112
(111) 238136
(111) 238222

(180) 2029 12 04
(180) 2029 07 27
(180) 2030 05 24
(180) 2030 05 24
(180) 2029 12 08
(180) 2030 02 23
(180) 2029 12 22
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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 części dla
towarów: 32: wody mineralne,
wody źródlane, wody gazowane
i niegazowane, woda stołowa,
woda sodowa, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki
owocowe i owocowo - warzywne, zagęszczone soki owocowe,
nektary owocowe, syropy do napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, sorbety, preparaty
do produkcji napojów, esencje
do produkcji napojów; 35: usługi
agencji importowo - eksportowej,
usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepach,
hurtowniach, hotelach, pensjonatach i na stronie internetowej
wyspecjalizowanej w sprzedaży
wody mineralnej, napojów, soków, żywności i tytoniu, usługi
marketingowe, usługi reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów,
organizacja i obsługa wystaw
i targów w celach handlowych
i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku.
Prawo przedłużono w 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: 6: drobne wyroby metalowe, druty metalowe z metali
nieszlachetnych, druty kolczaste,
metalowe napinacze drutu i taśm
jako zaciski naprężające, druty
ze stopów metali nieszlachetnych
z wyjątkiem drutu topikowego,
druty do lutowania metalowe,
druty do wiązania metalowe,
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materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, blacha,
materiały blacharskie dla budownictwa, ćwieki jako gwoździe,
drobnica żelazna, tkanina druciana, osłony drzew metalowe, folie
metalowe do zawijania i pakowania, gwoździe, haki metalowe,
kable metalowe nieelektryczne,
klamry i zaciski metalowe, kołki
metalowe, kołki do ścian metalowe, materiały konstrukcyjne
metalowe, kratownice metalowe,
liny metalowe, stopy metali nieszlachetnych, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone,
nakrętki metalowe, nity metalowe, okucia metalowe, metalowe
naciągi i osprzęt do pasów, płyty metalowe dla budownictwa,
podkładki regulacyjne, pojemniki
metalowe dla magazynowania
i transportu, rury i rurki metalowe, złączki do rur metalowe,
siatka druciana cienka, słupy metalowe, śruby metalowe, taśma
metalowa, wiązadła metalowe,
panele konstrukcyjne metalowe, ogrodzenia metalowe, okładziny metalowe konstrukcyjne
i budowlane, drut ze stali, słupki
ogrodzeniowe.
(111) 238223 (180) 2029 12 22 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 6: drobne wyroby metalowe, druty metalowe z metali
nieszlachetnych, druty kolczaste,
metalowe napinacze drutu i taśm
jako zaciski naprężające, druty
ze stopów metali nieszlachetnych
z wyjątkiem drutu topikowego,
druty do lutowania metalowe,
druty do wiązania metalowe,
materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, blacha,
materiały blacharskie dla budownictwa, ćwieki jako gwoździe,
drobnica żelazna, tkanina druciana, osłony drzew metalowe, folie
metalowe do zawijania i pakowania, gwoździe, haki metalowe,
kable metalowe nieelektryczne,
klamry i zaciski metalowe, kołki
metalowe, kołki do ścian metalowe, materiały konstrukcyjne
metalowe, kratownice metalowe,
liny metalowe, stopy metali nieszlachetnych, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone,
nakrętki metalowe, nity metalowe, okucia metalowe, metalowe
naciągi i osprzęt do pasów, płyty metalowe dla budownictwa,
podkładki regulacyjne, pojemniki
metalowe dla magazynowania
i transportu, rury i rurki metalowe, złączki do rur metalowe,
siatka druciana cienka, słupy me-

(111) 238319
(111) 238397
(111) 238412
(111) 238413
(111) 238659
(111) 238746
(111) 238747
(111) 238786
(111) 238845
(111) 238874
(111) 239044

(180) 2030 06 16
(180) 2030 03 23
(180) 2029 12 07
(180) 2030 01 22
(180) 2029 11 30
(180) 2030 01 20
(180) 2030 01 18
(180) 2030 01 19
(180) 2030 06 14
(180) 2030 01 27
(180) 2029 03 23

313
talowe, śruby metalowe, taśma
metalowa, wiązadła metalowe,
panele konstrukcyjne metalowe, ogrodzenia metalowe, okładziny metalowe konstrukcyjne
i budowlane, drut ze stali, słupki
ogrodzeniowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej
regulacji oraz do zdalnego sterowania systemów automatyki,
aparatura kontrolno-sterująca,
elektroniczne urządzenia do dozorowania, urządzenia do przetwarzania informacji, rejestrujące
i liczące, szafy, pulpity i tablice
sterownicze, rozdzielnie niskiego
i średniego napięcia, szafy rozdzielcze, automatyka przemysłowa, automatyka pomiarowa, sieci
komputerowe, sterowniki PLC,
oprogramowanie
nadzorujące
przebieg procesów technologicznych i produkcyjnych, elektroniczne systemy zarządzania
produkcją, elektroniczne systemy
kompleksowego sterowania instalacjami w budynkach, elektroniczne i komputerowe systemy
zabezpieczenia mienia, instalacje
przeciwpożarowe i gaszące, alarmy pożarowe, urządzenia ostrzegające, kamery, monitory, światłowody, przekaźniki elektryczne,
przekaźniki sygnałów elektronicznych, zrobotyzowane inteligentne zabawki, programy do zrobotyzowanych
inteligentnych
zabawek, symulatory; 42: usługi
instalacji, naprawy i konserwacji
oprogramowania komputerowego, usługi projektowania, usługi
projektowania systemów automatyki przemysłowej, systemów
automatyki dla domów i mieszkań, systemów monitoringu, stanowisk zrobotyzowanych, tras
kablowych, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
systemów kompleksowego sterowania instalacjami w budynkach, systemów zabezpieczenia
mienia, systemów alarmowych,
systemów przeciwpożarowych
i gaszących, usługi projektowania
oprogramowania
komputero-
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(111) 239086
(111) 239136
(111) 239158
(111) 239188
(111) 239226
(111) 239274
(111) 239600
(111) 239665
(111) 239870
(111) 240148

(180) 2030 04 21
(180) 2029 12 21
(180) 2030 02 04
(180) 2030 01 08
(180) 2030 04 02
(180) 2030 04 20
(180) 2030 03 04
(180) 2029 10 16
(180) 2030 03 19
(180) 2029 10 07

(111) 240160
(111) 240250
(111) 240290
(111) 240291
(111) 240379
(111) 240403
(111) 240460
(111) 240889
(111) 240952
(111) 240958
(111) 240964
(111) 241105
(111) 241220
(111) 241271
(111) 241662

(180) 2030 02 23
(180) 2030 03 03
(180) 2030 05 26
(180) 2030 05 26
(180) 2029 11 27
(180) 2030 04 01
(180) 2030 05 24
(180) 2030 04 26
(180) 2029 11 30
(180) 2029 12 28
(180) 2030 03 30
(180) 2029 08 20
(180) 2029 12 08
(180) 2029 12 22
(180) 2029 10 09

(111) 241732
(111) 241789
(111) 241964
(111) 242066
(111) 242355
(111) 242526
(111) 243013
(111) 243166
(111) 243173

(180) 2030 04 21
(180) 2030 05 18
(180) 2030 05 18
(180) 2030 04 15
(180) 2030 04 21
(180) 2030 06 24
(180) 2029 12 10
(180) 2029 08 21
(180) 2030 01 07

wego, usługi projektowania sieci
komputerowych, usługi w zakresie zarządzania produkcją, w tym
projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania produkcją,
projektowanie programów komputerowych nadzorujących przebieg procesów technologicznych
i produkcyjnych, usługi związane
z kontrolą jakości, konwersja danych przez programy komputerowe, usługi analizy systemów
komputerowych, projektowanie
i programowanie robotów przemysłowych, usługi doradztwa
technicznego.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 28: gry, gry planszowe,
gry edukacyjne, gry sprawnościowe, gry zręcznościowe, gry
rehabilitacyjne, gry logiczne, gry
polegające na konstruowaniu,
gry z drewna, zabawki, zabawki
ruchome, zabawki edukacyjne,
zabawki zręcznościowe, zabawki
sprawnościowe, zabawki z drewna, kręgle, klocki, puzzle, warcaby,
domino, piłkarzyki, karty do gry,
rzutki, śmieszne rzeczy jako atrapy, żarty jako atrapy, układanki,
marionetki, maskotki, upominki,
pacynki.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: leki, wyroby farmaceutyczne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 243435
(111) 243436
(111) 243768
(111) 244157
(111) 244720
(111) 244888
(111) 245004
(111) 245109
(111) 245114
(111) 246085
(111) 246086
(111) 246087
(111) 246088
(111) 246089
(111) 246090
(111) 246091
(111) 246092
(111) 246416
(111) 246744
(111) 247076
(111) 247304
(111) 247506
(111) 247819
(111) 248049
(111) 248058
(111) 248081
(111) 248738
(111) 249147
(111) 249383
(111) 249681
(111) 249964
(111) 250080
(111) 250436

(180) 2029 11 03
(180) 2029 11 30
(180) 2030 02 22
(180) 2029 11 04
(180) 2030 11 26
(180) 2030 01 05
(180) 2029 06 16
(180) 2029 06 16
(180) 2029 12 07
(180) 2029 12 07
(180) 2029 12 07
(180) 2029 12 07
(180) 2029 12 07
(180) 2029 12 07
(180) 2029 12 07
(180) 2029 12 07
(180) 2029 12 07
(180) 2029 10 27
(180) 2030 02 03
(180) 2029 11 30
(180) 2029 12 10
(180) 2029 12 11
(180) 2029 12 10
(180) 2030 02 03
(180) 2029 12 07
(180) 2029 12 07
(180) 2030 01 22
(180) 2030 02 09
(180) 2030 06 10
(180) 2030 05 19
(180) 2030 02 24
(180) 2030 11 02
(180) 2029 09 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
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 41: prowadzenie usług
w zakresie: porad i doradztwa
w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi w zakresie z organizowaniem i obsługą dyskotek,
edukacji, informacji o edukacji,
prowadzenia instruktażu do gimnastyki, instruktaże w zakresie
zabawy z dziećmi, pokazy kształcenia praktycznego, kultura fizyczna dla dzieci, organizowanie i prowadzenie sal zabaw dla
dzieci, organizowanie imprez dla
dzieci, jak dzień dziecka, zabawy
z Mikołajem, balów okolicznościowych, nagrywania filmów
na taśmach wideo, nauczania,
usług rozrywki i zabawy na obozach wakacyjnych, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych dla dzieci, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych dla dzieci, produkcja programów radiowych i telewizyjnych dla dzieci, przedszkola, nauczania przedszkolnego,
nauczania języków, tłumaczenia,
usług związanych z organizacją
wypoczynku, poradnictwa zawodowego w zakresie edukacji lub
kształcenia.
(111) 250537 (180) 2029 10 27 Prawo przedłużono w całości
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(111) 251151
(111) 251163
(111) 252305
(111) 253048
(111) 254279
(111) 254804
(111) 256508
(111) 263863
(111) 305741
(111) 308822
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(180) 2030 11 24
(180) 2029 10 01
(180) 2029 12 08
(180) 2029 11 27
(180) 2029 10 27
(180) 2029 12 14
(180) 2030 04 15
(180) 2030 11 19
(180) 2029 12 11
(180) 2030 04 14

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

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) 461028
(210) 451011
(210) 453734
(210) 456238
(210) 457740
(210) 457766
(210) 460181
(210) 440412
(210) 499694
(210) 499881
(210) 500378
(210) 500116
(210) 411304
(210) 338204
(210) 500135
(210) 493397
(210) 468010
(210) 452173
(210) 480849
(210) 497001
(210) 436085
(210) 473788
(210) 503234
(210) 503249
(210) 501006
(210) 501136
(210) 501167
(210) 501169
(210) 501172
(210) 501175
(210) 501199
(210) 501515
(210) 501599
(210) 501016
(210) 421090
(210) 438692
(210) 428051
(210) 496785
(210) 499624
(210) 495840
(210) 498911
(210) 498968
(210) 498983
(210) 475083
(210) 475505
(210) 474535

22/2016
8/2016
13/2016
17/2016
U
U
U
16/2015
U
U
U
U
13/2013
13/2008
U
U
U
10/2016
ZT01/2019
U
06/2015
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
04/2014
11/2015
17/2014
U
U
U
ZT26/2019
U
U
U
ZT44/2017
U

(210) 499042
(210) 497978
(210) 497598
(210) 497405
(210) 496331
(210) 482217
(210) 478900
(210) 500992
(210) 499106
(210) 464351
(210) 466762
(210) 481891
(210) 468377
(210) 468446
(210) 468144
(210) 495195
(210) 417494
(210) 497441
(210) 492848
(210) 490352
(210) 490320
(210) 495665
(210) 490319
(210) 490317
(210) 489374
(210) 443303
(210) 465429
(210) 419281
(210) 450739
(210) 468719
(210) 486396
(210) 420055
(210) 436890
(210) 499318
(210) 496308
(210) 495834
(210) 495798
(210) 495783
(210) 495448
(210) 494983
(210) 493746
(210) 492250
(210) 492254
(210) 489984
(210) 479837
(210) 481123

U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT05/2017
ZT09/2017
U
ZT24/2017
ZT24/2017
ZT23/2017
U
24/2013
U
U
U
U
U
U
U
U
19/2015
U
01/2014
7/2016
U
U
02/2014
07/2015
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 461101
(210) 461017
(210) 482516
(210) 430146
(210) 430147
(210) 501550
(210) 495992
(210) 495970
(210) 498767
(210) 498844
(210) 499579
(210) 500148
(210) 500222
(210) 501543
(210) 501968
(210) 495788
(210) 483361
(210) 483362
(210) 483364
(210) 483840

315
24/2016
26/2016
U
20/2014
20/2014
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 489249
(210) 473553
(210) 462005
(210) 433422
(210) 417867
(210) 432969
(210) 437284
(210) 448435
(210) 445536
(210) 450431
(210) 478905
(210) 415209
(210) 473120
(210) 488306
(210) 498790
(210) 476808
(210) 497846
(210) 497286
(210) 498528
(210) 497675

U
ZT31/2017
U
01/2015
24/2013
26/2014
08/2015
3/2016
23/2015
6/2016
ZT04/2018
20/2013
ZT31/2017
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) 459059
(210) 442186
(210) 443836
(210) 440000
(210) 499634
(210) 480383
(210) 501676
(210) 500859
(210) 413353
(210) 361084
(210) 360599
(210) 500928
(210) 360600
(210) 360827
(210) 461063
(210) 494921
(210) 504206
(210) 437087
(210) 437374
(210) 502629
(210) 502631
(210) 502632
(210) 502647
(210) 502649
(210) 501874
(210) 413354
(210) 418353
(210) 438142
(210) 428749
(210) 437187
(210) 498900
(210) 498864
(210) 498862
(210) 498748
(210) 474849

18/2016
17/2015
20/2015
13/2015
ZT29/2019
ZT12/2018
ZT34/2019
U
16/2013
01/2010
26/2009
ZT31/2019
26/2009
01/2010
ZT45/2017
ZT09/2019
ZT43/2019
08/2015
08/2015
U
U
U
U
U
ZT33/2019
16/2013
25/2013
10/2015
18/2014
08/2015
ZT25/2019
ZT29/2019
ZT29/2019
ZT24/2019
U

(210) 477461
(210) 468073
(210) 498755
(210) 493418
(210) 497911
(210) 298145
(210) 286503
(210) 286502
(210) 439106
(210) 498321
(210) 395173
(210) 436653
(210) 434492
(210) 407807
(210) 407806
(210) 407805
(210) 394014
(210) 439108
(210) 439107
(210) 407803
(210) 407804
(210) 439109
(210) 298146
(210) 490576
(210) 496710
(210) 496746
(210) 497209
(210) 497327
(210) 470080
(210) 497625
(210) 475023
(210) 487499
(210) 498381
(210) 488600
(210) 491619

ZT45/2018
U
ZT24/2019
U
ZT21/2019
22/2005
02/2005
02/2005
12/2015
ZT24/2019
09/2012
07/2015
03/2015
06/2013
06/2013
06/2013
07/2012
12/2015
12/2015
06/2013
06/2013
12/2015
22/2005
U
U
U
U
U
ZT27/2017
U
ZT19/2018
ZT38/2018
U
ZT24/2019
ZT51/2018
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(210) 498558
(210) 498863
(210) 494668
(210) 499203
(210) 497120
(210) 499325
(210) 499501
(210) 499728
(210) 500264
(210) 500670
(210) 500871
(210) 501330
(210) 501349
(210) 501416
(210) 501473
(210) 501598
(210) 501634
(210) 501829
(210) 502001
(210) 502002
(210) 502021
(210) 502023
(210) 502203
(210) 502206
(210) 502209
(210) 502231
(210) 502233
(210) 502244
(210) 502406
(210) 502468
(210) 502486
(210) 502518
(210) 502543

U
U
ZT17/2019
U
ZT16/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 502568
(210) 502570
(210) 502585
(210) 502654
(210) 502655
(210) 502656
(210) 502677
(210) 502678
(210) 502679
(210) 502690
(210) 502692
(210) 502740
(210) 502774
(210) 502826
(210) 502828
(210) 502831
(210) 502832
(210) 502880
(210) 502995
(210) 503086
(210) 503093
(210) 503104
(210) 503105
(210) 503146
(210) 503192
(210) 503193
(210) 503357
(210) 503388
(210) 503426
(210) 503962
(210) 503984
(210) 504285

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 482897
(210) 483060
(210) 483851
(210) 485579
(210) 486002
(210) 486502
(210) 486657
(210) 487055
(210) 487243
(210) 487675
(210) 487686
(210) 487994
(210) 487996
(210) 488606
(210) 489051
(210) 489106
(210) 489118
(210) 489511
(210) 489521
(210) 489559
(210) 489592
(210) 489669
(210) 489677
(210) 489776
(210) 489817
(210) 489891
(210) 489936
(210) 489970
(210) 489976
(210) 490269
(210) 490625
(210) 490644
(210) 491036
(210) 491071

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) 265830
(210) 391180
(210) 394206
(210) 427349
(210) 428877
(210) 433455
(210) 434345
(210) 434986
(210) 435153
(210) 435520
(210) 439968
(210) 440919
(210) 442429
(210) 443486
(210) 444806
(210) 445950
(210) 446522
(210) 447870
(210) 448493
(210) 449994
(210) 452546
(210) 457686
(210) 461033
(210) 461036
(210) 463749
(210) 465439

25/2003
02/2012
07/2012
15/2014
18/2014
01/2015
02/2015
04/2015
04/2015
04/2015
13/2015
15/2015
18/2015
20/2015
22/2015
24/2015
25/2015
02/2016
06/2016
06/2016
11/2016
20/2016
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018

(210) 468444
(210) 470844
(210) 473773
(210) 473899
(210) 474671
(210) 474967
(210) 475088
(210) 475544
(210) 475545
(210) 476825
(210) 476849
(210) 478101
(210) 478859
(210) 478935
(210) 479737
(210) 480171
(210) 480176
(210) 480177
(210) 480178
(210) 480181
(210) 480563
(210) 480591
(210) 481266
(210) 481482
(210) 482213
(210) 482254

23/2017
31/2017
28/2018
34/2017
36/2017
38/2017
41/2018
42/2017
42/2017
47/2017
03/2018
49/2017
40/2018
52/2017
08/2018
06/2018
06/2018
06/2018
06/2018
06/2018
10/2018
07/2018
52/2018
10/2018
51/2018
18/2018

Nr 2/2020

16/2018
32/2018
32/2018
27/2018
01/2019
27/2018
38/2018
32/2018
45/2018
39/2018
41/2018
43/2018
43/2018
41/2018
47/2018
41/2018
43/2018
45/2018
45/2018
42/2018
44/2018
40/2018
48/2018
45/2018
41/2018
50/2018
48/2018
44/2018
44/2018
49/2018
50/2018
49/2018
01/2019
01/2019

(210) 491090
(210) 491140
(210) 491163
(210) 491232
(210) 491268
(210) 491377
(210) 491378
(210) 491450
(210) 491597
(210) 491627
(210) 492002
(210) 492041
(210) 492061
(210) 492123
(210) 492189
(210) 492248
(210) 492293
(210) 492309
(210) 492316
(210) 492323
(210) 492326
(210) 492669
(210) 492679
(210) 492729
(210) 492734
(210) 492781
(210) 492783
(210) 492984
(210) 492985
(210) 492986
(210) 493031
(210) 493036
(210) 493274

47/2018
51/2018
51/2018
51/2018
50/2018
51/2018
51/2018
01/2019
48/2018
51/2018
49/2018
49/2018
50/2018
51/2018
51/2018
50/2018
51/2018
50/2018
51/2018
03/2019
03/2019
51/2018
51/2018
51/2018
51/2018
52/2018
52/2018
52/2018
52/2018
52/2018
01/2019
01/2019
01/2019

UNIEWAŻNIENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 171721
(111) 217379
(111) 263140
(111) 276507
(111) 283663
(111) 289516
(111) 291849
(111) 300005
(111) 300006
(111) 300007
(111) 304489
(111) 235094

Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług z klasy: 25: odzież, nakrycia głowy, nakrycia głowy sportowe, kalosze, obuwie
plażowe, bielizna osobista, bluzy i podkoszulki,
czapki, kapelusze, ubiory plażowe, płaszcze kąpielowe, konfekcja odzieżowa, koszule, koszulki,
spodnie, pulowery, swetry, rękawiczki, peleryny,
szaliki, szlafroki, piżamy, trykoty; 35: zgrupowanie na rzecz osób trzecich w sklepach wielkopowierzchniowych i sklepach internetowych,
towarów takich jak: obuwie sportowe, nakrycia
głowy, kostiumy kąpielowe i plażowe, koszulki
gimnastyczne, podkoszulki, leginsy, kombinezony, skarpety, pozwalających nabywcy swobodnie
je oglądać i kupować.

Nr 2/2020
(111) 235095

(111) 281264
(111) 286577

(111) 287055
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Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług z klasy: 25: odzież, nakrycia głowy, nakrycia głowy sportowe, kalosze, obuwie
plażowe, bielizna osobista, bluzy i podkoszulki,
czapki, kapelusze, ubiory plażowe, płaszcze kąpielowe, konfekcja odzieżowa, koszule, koszulki,
spodnie, pulowery, swetry, rękawiczki, peleryny,
szaliki, szlafroki, piżamy, trykoty; 35: zgrupowanie na rzecz osób trzecich w sklepach wielkopowierzchniowych i sklepach internetowych,
towarów takich jak: obuwie sportowe, nakrycia
głowy, kostiumy kąpielowe i plażowe, koszulki
gimnastyczne, podkoszulki, leginsy, kombinezony, skarpety, pozwalających nabywcy swobodnie
je oglądać i kupować.
Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług z klasy: 32: piwo, inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe.
Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług z klasy: 30: kawa, herbata, kakao,
kawa nienaturalna, ocet piwny, napoje na bazie
herbaty, kawy; 32: piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje
owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty
do produkcji napojów; 33: napoje bezalkoholowe
(z wyjątkiem piwa).
Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług z klasy: 35: doradztwo biznesowe; outsourcing [doradztwo biznesowe]; analiza
danych biznesowych; analizy biznesowe rynków;
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej; badania biznesowe; doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej; doradztwo
dotyczące reklamy; doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej; doradztwo
podatkowe [rachunkowość]; doradztwo w dziedzinie przejmowania firm; doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej; doradztwo w zakresie
efektywności biznesowej; doradztwo w zakresie
marketingu; doradztwo w zakresie nabywania
przedsiębiorstw; doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa; doradztwo w zakresie
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; doradztwo w zakresie zarządzania z biznesem; doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji; specjalistyczne
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej; konsultacje biznesowe dla przedsiębiorstw;
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej
dla firm; konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych; konsultacje
w zakresie oceny rynku; konsultacje w zakresie
organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa; konsultacje w zakresie
planowania działalności gospodarczej; ocena
możliwości w zakresie działalności gospodarczej;
opracowywanie informacji o firmie; pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw; pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą; porady w zakresie działalności gospodarczej;
profesjonalne doradztwo biznesowe; profesjonalne doradztwo dotyczące działalności gospodarczej; rachunkowość, księgowość i audyt;
usługi doradztwa biznesowego; usługi podatkowe i planowania podatkowego; 41: edukacja;

(111) 301442
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edukacja prawna, kursy szkoleniowe; nauczanie
i szkolenia; nauczanie prawa; opracowywanie
kursów edukacyjnych, egzaminów i kwalifikacji;
opracowywanie kursów edukacyjnych, egzaminów i kwalifikacji; opracowywanie materiałów
edukacyjnych; organizacja seminariów; organizacja webinariów; organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia]; organizowanie
seminariów i konferencji; organizowanie szkoleń
biznesowych; prowadzenie kursów; prowadzenie
warsztatów [szkolenia]; seminaria; sprawozdania
wiadomości; szkolenia biznesowe; usługi edukacji biznesowej; usługi edukacyjne i szkoleniowe usługi edukacyjne w zakresie bankowości;
usługi edukacyjne związane z biznesem; usługi
konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej;
usługi pisania blogów; usługi szkoleniowe dla
biznesu; 45: usługi prawne; doradztwo prawne;
badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji
prawnych; badania w zakresie własności intelektualnej; doradztwo w sprawach bezpieczeństwa; doradztwo dotyczące ochrony własności
intelektualnej; doradztwo w zakresie patentów;
doradztwo w zakresie własności intelektualnej;
dostarczanie informacji prawnych; egzekwowanie praw własności intelektualnej; egzekwowanie praw do znaków towarowych; kompilacja
informacji prawnych; licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne]; licencjonowanie praw własności przemysłowej;
licencjonowanie technologii; mediacja [usługi
prawne]; monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego; ochrona
własności intelektualnej; rejestrowanie nazw domen [usługi prawne]; usługi pomocy w sprawach
spornych; świadczenie usług w zakresie badań
prawnych; udzielanie informacji dotyczących
usług prawnych; udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi; usługi doradcze
dotyczące praw własności intelektualnej; usługi
doradcze w zakresie nazw domen; usługi doradcze w zakresie prawa; usługi doradcze związane
z prawami konsumenta [doradztwo prawne];
usługi informacji prawnej; usługi informacyjne
w odniesieniu do kwestii prawnych; usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej; usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej; usługi rejestracyjne (prawne); usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne]; usługi w zakresie doradztwa
prawnego.
Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług z klasy: 05: ścierne materiały
do celów dentystycznych.

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 054698
(111) 088619
(111) 101705
(111) 110468
(111) 203627
(111) 217045

(141) 1982 03 09
(141) 2001 01 30
(141) 2003 04 17
(141) 2004 04 14
(141) 2013 03 26
(141) 2014 04 16

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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(111) 235989 (141) 2016 03 18
(111) 254328 (141) 2018 03 08
(111) 126728 (141) 2009 01 01

(111) 225342
(111) 228390
(111) 271864
(111) 288081
(111) 299726
(111) 300310
(111) 302101
(111) 250315

(141) 2015 12 16
(141) 2019 07 16
(141) 2019 02 14
(141) 2019 07 09
(141) 2019 07 15
(141) 2018 06 21
(141) 2019 01 29
(141) 2019 05 06

(111) 251281

(141) 2018 09 07

(111) 253717 (141) 2019 05 06

(111) 271351 (141) 2017 12 19

(111) 274111

(141) 2018 09 13

(111) 276652 (141) 2018 12 10

(111) 287243 (141) 2019 04 03

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 10: rajstopy na żylaki, pończochy, rajstopy
do celów medycznych; 25: getry,
napiętki.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 25:
odzież z wyłączeniem odzieży
kolarskiej oraz odzieży do jazdy
na skuterze; nakrycia głowy z wyłączeniem nakryć głosy do jazdy
na rowerze i skuterze.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 37: usługi
budowlane i naprawy rurociągów;
42: usługi inżynierskie w zakresie
cen, opinii, badań technicznych.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 25:
odzież z wyłączeniem odzieży
kolarskiej oraz odzieży do jazdy
na skuterze; nakrycia głowy z wyłączeniem nakryć głowy do jazdy
na rowerze i skuterze.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 05:
produkty farmaceutyczne z wyłączeniem produktów farmaceutycznych, mianowicie produktów
farmaceutycznych do nosa.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 25:
odzież, obuwie, nakrycia głowy,
spodnie, bluzy, podkoszulki, kombinezony, ubrania dla przemysłu.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 09:
baterie, akumulatory elektryczne
i alkaiczne, elektryczne ładowarki
do baterii.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 05:
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary
lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów
leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty
biotechnologiczne
do celów leczniczych, materiały
do leczenia zębów, żywność dla
niemowląt, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych;

(111) 287244 (141) 2019 04 03

Nr 2/2020
29: jogurty, jogurty probiotyczne, kefiry, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, produkty
mleczne, mleko, białko spożywcze, substancje dietetyczne
do celów żywienia, środki zmniejszające apetyt do celów żywienia,
dietetyczne artykuły spożywcze,
artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie
białek, tłuszczy, aminokwasów,
kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych,
albo oddzielnie albo w kombinacji, zawarte w klasie 29, napoje
mleczne dietetyczne do celów
żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, zupy
dietetyczne do celów żywienia,
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, dietetyczne napoje
na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty
ziołowe odchudzające do celów
żywienia, produkty probiotyczne,
produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia, suplementy diety do celów żywienia,
produkty żywieniowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia,
preparaty zbożowe dietetyczne
do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów
żywienia, dietetyczne produkty
spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia, dodatki odżywcze do celów żywienia.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 05:
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary
lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów
leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty
biotechnologiczne
do celów leczniczych, materiały
do leczenia zębów, żywność dla
niemowląt, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych;
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29: jogurty, jogurty probiotyczne, kefiry, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, produkty
mleczne, mleko, białko spożywcze, substancje dietetyczne
do celów żywienia, środki zmniejszające apetyt do celów żywienia,
dietetyczne artykuły spożywcze,
artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie
białek, tłuszczy, aminokwasów,
kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych,
albo oddzielnie albo w kombinacji, zawarte w klasie 29, napoje
mleczne dietetyczne do celów
żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, zupy
dietetyczne do celów żywienia,
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, dietetyczne napoje
na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty
ziołowe odchudzające do celów
żywienia, produkty probiotyczne,
produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia, suplementy diety do celów żywienia,
produkty żywieniowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia,
preparaty zbożowe dietetyczne
do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów
żywienia, dietetyczne produkty
spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia, dodatki odżywcze do celów żywienia.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 05:
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary
lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów
leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty
biotechnologiczne
do celów leczniczych, materiały
do leczenia zębów, żywność dla
niemowląt, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych;

(111) 291506

(141) 2019 06 28

(111) 291507

(141) 2019 06 28

319
29: jogurty, jogurty probiotyczne, kefiry, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, produkty
mleczne, mleko, białko spożywcze, substancje dietetyczne
do celów żywienia, środki zmniejszające apetyt do celów żywienia,
dietetyczne artykuły spożywcze,
artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie
białek, tłuszczy, aminokwasów,
kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych,
albo oddzielnie albo w kombinacji, zawarte w klasie 29, napoje
mleczne dietetyczne do celów
żywienia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, zupy
dietetyczne do celów żywienia,
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, dietetyczne napoje
na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty
ziołowe odchudzające do celów
żywienia, produkty probiotyczne,
produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia, suplementy diety do celów żywienia,
produkty żywieniowe dietetyczne ze skrobi do celów żywienia,
preparaty zbożowe dietetyczne
do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów
żywienia, dietetyczne produkty
spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywienia, dodatki odżywcze do celów żywienia.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 35: reklama, zarządzanie w działalności
handlowej; administrowanie działalności handlowej; prace biurowe
– wszystkie z wyżej wymienionych
nie związane z usługami wynajmu
powierzchni biurowej, organizowania wynajmu nieruchomości
lub zarządzania nieruchomościami; 36: ubezpieczenia, działalność
finansowa; bankowość.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 35: reklama, zarządzanie w działalności
handlowej; administrowanie działalności handlowej; prace biurowe
– wszystkie z wyżej wymienionych
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(111) 291509

(141) 2019 06 28

(111) 292778

(141) 2019 06 28

(111) 308035 (141) 2019 04 03

nie związane z usługami wynajmu
powierzchni biurowej, organizowania wynajmu nieruchomości
lub zarządzania nieruchomościami; 36: ubezpieczenia, działalność
finansowa; bankowość.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 35: reklama, zarządzanie w działalności
handlowej; administrowanie działalności handlowej; prace biurowe
– wszystkie z wyżej wymienionych
nie związane z usługami wynajmu
powierzchni biurowej, organizowania wynajmu nieruchomości
lub zarządzania nieruchomościami; 36: ubezpieczenia, działalność
finansowa; bankowość.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 35: reklama, zarządzanie w działalności
handlowej; administrowanie działalności handlowej; prace biurowe
– wszystkie z wyżej wymienionych
nie związane z usługami wynajmu
powierzchni biurowej, organizowania wynajmu nieruchomości
lub zarządzania nieruchomościami; 36: ubezpieczenia, działalność
finansowa; bankowość.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 03: środki toaletowe, środki do higieny
jamy ustnej; środki perfumeryjne
i zapachowe; preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała; olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne;
kosmetyki; żele do masażu, inne
niż do celów medycznych; olejki do masażu; maści do celów
kosmetycznych; wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych; nasączone chusteczki
do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączane preparatami
kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne do odchudzania; nielecznicze produkty toaletowe;
papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami; kosmetyki
do użytku osobistego; preparaty
kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym; olejki do perfum i zapachów; olejki eteryczne; aromaty;
olejki naturalne do celów kosmetycznych; naturalne olejki do celów oczyszczających; olejki mineralne [kosmetyki]; olejki do celów
kosmetycznych; olejki toaletowe;
esencje eteryczne; dezodoranty i antyperspiranty; kosmetyki
do makijażu; mydła i żele; preparaty do kąpieli; preparaty do depilacji i golenia; preparaty do pielęgnacji skóry; preparaty do włosów;
kosmetyki medyczne; 05: wyciągi
z ziół leczniczych; herbata zio-

Nr 2/2020
łowa; zioła lecznicze; odżywcze
(dodatki -) do celów leczniczych;
preparaty lub żywność białkowa
do celów medycznych; preparaty
chemiczne do celów medycznych;
olejki lecznicze; tłuszcze do celów medycznych; sole lecznicze;
nalewki do celów medycznych;
koncentraty proteinowe jako dodatki odżywcze do artykułów
spożywczych; drożdże do celów
farmaceutycznych; suplementy
diety dla zwierząt; środki dezynfekcyjne i antyseptyczne; środki
dezodoryzujące i oczyszczające
powietrze; produkty higieniczne
dla kobiet; preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne; preparaty i artykuły dentystyczne; przeciwutleniacze; żywność dla diabetyków; błonnik pokarmowy; płyny
do płukania jamy ustnej do celów
medycznych; płyny do płukania
ust; preparaty do neutralizacji
zapachów; wchłaniające artykuły higieniczne; odzież sanitarna;
podpaski dla osób cierpiących
na inkontynencję; preparaty diagnostyczne; farmaceutyki i naturalne środki lecznicze; preparaty
do kąpieli do celów medycznych;
sole do kąpieli mineralnych; sole
do kąpieli do celów medycznych;
preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi; preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi
i zwierząt; leki ziołowe; napoje ziołowe do użytku leczniczego; mieszanki ziołowe do użytku medycznego; herbata lecznicza; pastylki
do ssania do celów farmaceutycznych; leczniczy spray do jamy ustnej; preparaty oftalmologiczne;
guma do żucia do celów medycznych; 10: aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów; artykuły
ortopedyczne; materiały do zszywania; wyroby medyczne służące
do eliminowania lub łagodzenia
wzdęć w przewodzie pokarmowym; wyroby medyczne służące
do łączenia pęcherzyków gazu,
a tym samym łatwiejszej absorpcji
lub eliminacji pęcherzyków gazu
z przewodu pokarmowego; wyroby medyczne o właściwościach
przeciwpieniących; wyroby medyczne do leczenia wzdęć w przewodzie pokarmowym; szczoteczki
do czyszczenia wgłębień ciała;
bandaże usztywniające na stawy;
pasy do celów ortopedycznych;
urządzenia do masażu; urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji; aparaty do ochrony słuchu;
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artykuły do karmienia i smoczki;
artykuły antykoncepcyjne; urządzenia do obrazowania medycznego; urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran;
maski z wyposażeniem do sztucznego oddychania; odzież medyczna; protezy i sztuczne implanty;
sztuczne organy i implanty; aparaty słuchowe; protezy dentystyczne; artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się;
bransoletki przeciwreumatyczne;
bransolety do celów medycznych.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 03: środki toaletowe, środki do higieny
jamy ustnej; środki perfumeryjne
i zapachowe; preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała; olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne;
kosmetyki; żele do masażu, inne
niż do celów medycznych; olejki do masażu; maści do celów
kosmetycznych; wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych; nasączone chusteczki
do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączane preparatami
kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne do odchudzania; nielecznicze produkty toaletowe;
papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami; kosmetyki
do użytku osobistego; preparaty
kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym; olejki do perfum i zapachów; olejki eteryczne; aromaty;
olejki naturalne do celów kosmetycznych; naturalne olejki do celów oczyszczających; olejki mineralne [kosmetyki]; olejki do celów
kosmetycznych; olejki toaletowe;
esencje eteryczne; dezodoranty i antyperspiranty; kosmetyki
do makijażu; mydła i żele; preparaty do kąpieli; preparaty do depilacji i golenia; preparaty do pielęgnacji skóry; preparaty do włosów;
kosmetyki medyczne; 05: wyciągi
z ziół leczniczych; herbata ziołowa; zioła lecznicze; odżywcze
(dodatki -) do celów leczniczych;
preparaty lub żywność białkowa
do celów medycznych; preparaty
chemiczne do celów medycznych;
olejki lecznicze; tłuszcze do celów medycznych; sole lecznicze;
nalewki do celów medycznych;
koncentraty proteinowe jako dodatki odżywcze do artykułów
spożywczych; drożdże do celów
farmaceutycznych; suplementy
diety dla zwierząt; środki dezynfekcyjne i antyseptyczne; środki
dezodoryzujące i oczyszczające
powietrze; produkty higieniczne
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dla kobiet; preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne; preparaty i artykuły dentystyczne; przeciwutleniacze; żywność dla diabetyków; błonnik pokarmowy; płyny
do płukania jamy ustnej do celów
medycznych; płyny do płukania
ust; preparaty do neutralizacji
zapachów; wchłaniające artykuły higieniczne; odzież sanitarna;
podpaski dla osób cierpiących
na inkontynencję; preparaty diagnostyczne; farmaceutyki i naturalne środki lecznicze; preparaty
do kąpieli do celów medycznych;
sole do kąpieli mineralnych; sole
do kąpieli do celów medycznych;
preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi; preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi
i zwierząt; leki ziołowe; napoje ziołowe do użytku leczniczego; mieszanki ziołowe do użytku medycznego; herbata lecznicza; pastylki
do ssania do celów farmaceutycznych; leczniczy spray do jamy ustnej; preparaty oftalmologiczne;
guma do żucia do celów medycznych; 10: aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów; artykuły
ortopedyczne; materiały do zszywania; wyroby medyczne służące
do eliminowania lub łagodzenia
wzdęć w przewodzie pokarmowym; wyroby medyczne służące
do łączenia pęcherzyków gazu,
a tym samym łatwiejszej absorpcji
lub eliminacji pęcherzyków gazu
z przewodu pokarmowego; wyroby medyczne o właściwościach
przeciwpieniących; wyroby medyczne do leczenia wzdęć w przewodzie pokarmowym; szczoteczki
do czyszczenia wgłębień ciała;
bandaże usztywniające na stawy;
pasy do celów ortopedycznych;
urządzenia do masażu; urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji; aparaty do ochrony słuchu;
artykuły do karmienia i smoczki;
artykuły antykoncepcyjne; urządzenia do obrazowania medycznego; urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran;
maski z wyposażeniem do sztucznego oddychania; odzież medyczna; protezy i sztuczne implanty;
sztuczne organy i implanty; aparaty słuchowe; protezy dentystyczne; artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się;
bransoletki przeciwreumatyczne;
bransolety do celów medycznych.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 07:
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urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie domowym,
takie jak: roboty kuchenne, malaksery, miksery, blendery, młynki domowe elektryczne, młynki
do kawy, noże elektryczne, krajalnice do chleba, otwieracze
do puszek, wyciskacze do owoców, sokowirówki, szatkownice
do warzyw, maszynki do mielenia; prasownice; pralki; maszyny
do szycia; zmywarki do naczyń.
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(111) 283757
8/2016
2019 11 14
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 kpa ustawa z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. 2017 poz. 776 z późn.
zm.) Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia
6 kwietnia 2016 roku o udzieleniu prawa ochronnego na znak
towarowy słowno-graficzny Payland net, zgłoszony z pierwszeństwem od dnia 17 czerwca 2015 roku przez: spółka PT DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, Polska, za numerem Z.443723.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
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) 186435
08/2007
2019 08 09
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23.11.2006 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 187410
09/2007
2019 06 18
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 28.11.2006 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 190240
11/2007
2019 08 09
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 15.03.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 192026
01/2008
2019 08 09
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 18.01.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 207313
12/2008
2019 08 09
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 14.04.2008 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 209855
02/2009
2019 08 09
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 19.06.2008 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 218445
01/2010
2019 06 18
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27.05.2009 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 222744
05/2010
2019 06 08
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 13.10.2009 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 241552
03/2012
2019 06 18
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 18.08.2011 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 243775
06/2012
2019 06 18
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 02.12.2011 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 312539
11/2018
2019 09 10
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 28.05.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 316131
04/2019
2019 10 23
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 29.11.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

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) 000163 A. Wykreślono: INTER-STOMIL Sp. z o.o., Łódź,
Polska; Wpisano: STOMIL-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630011444.
(111) 000201 A. Wykreślono: INTER-STOMIL Sp. z o.o., Łódź,
Polska; Wpisano: STOMIL-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630011444.
(111) 034437 A. Wykreślono: Cordenka GmbH, Wuppertal,
Niemcy; Wpisano: Cordenka GmbH & Co. KG, Obernburg, Niemcy.
(111) 034789 A. Wykreślono: CHANEL SARL, GLARIS, Szwajcaria; Wpisano: CHANEL SARL, Genewa, Szwajcaria.
(111) 041458 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 6 sierpnia
2019 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego przez OMEGA PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas nieokreślony.
(111) 041486 A. Wykreślono: Siemens Turbomachinery Equipment GmbH, Frankenthal, Niemcy; Wpisano: Howden Turbo
GmbH, Frankenthal, Niemcy.
(111) 047039 D. Wykreślono: „W dniu 12 lutego 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1956/18/016) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560894 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-47039 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 047039 D. Wpisano: „W dniu 28 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 13254/19/659) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560894 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
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udzielonym na znak towarowy R-47039 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) 050399 D. Wykreślono: „W dniu 12 lutego 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1946/18/695) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560897 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-50399 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 050399 D. Wpisano: „W dniu 1 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 11791/19/103) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560897 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-50399 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) 051090 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 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 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-51090 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Warszawie
wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 052278 A. Wykreślono: XYLEM IP MANAGEMENT S.À
R.L., SENNINGERBERG, Luksemburg; Wpisano: Xylem Europe
GmbH, Schaffhausen, Szwajcaria.
(111) 053733 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619.
(111) 057346 A. Wykreślono: CHANEL SARL, GLARIS, Szwajcaria; Wpisano: CHANEL SARL, Genewa, Szwajcaria.
(111) 060196 A. Wykreślono: Siemens Turbomachinery Equipment Gmbh, Frankenthal, Niemcy; Wpisano: Howden Turbo GmbH,
Frankenthal, Niemcy.
(111) 065112 A. Wykreślono: ELANCO ANIMAL HEALTH IRELAND LIMITED, DUBLIN, Irlandia; Wpisano: Eli Lilly and Company
Limited, Basingstoke, Wielka Brytania.
(111) 065419 A. Wykreślono: IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360461140; Wpisano: ANO..., s.r.o., Horní Suchá, Czechy.
(111) 066287 A. Wykreślono: CHANEL SARL (CHANEL GMBH,
CHANEL LTD LIAB. CO), GLARUS, Szwajcaria; Wpisano: CHANEL
SARL, Genewa, Szwajcaria.
(111) 067159 A. Wykreślono: PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A., GENEWA, Szwajcaria; Wpisano: ANGELINI BEAUTY S.P.A., Mediolan, Włochy.
(111) 082642 A. Wykreślono: CHEMET Zakłady Aparatury
Chemicznej S.A., Tarnowskie Góry, Polska; Wpisano: CHEMET SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowskie Góry, Polska 271570658.
(111) 087134 A. Wykreślono: Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd.,
Seoul, Korea Południowa; Wpisano: TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,
LTD., Seoul, Korea Południowa.
(111) 089695 A. Wykreślono: Daehan Synthetic Fiber Co.,Ltd.,
Seoul, Korea Południowa; Wpisano: TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,
LTD., Seoul, Korea Południowa.
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(111) 091591 A. Wykreślono: UNIPOR-ZIEGEL IG e. V.;, Monachium, Niemcy; Wpisano: Mauerziegel Interessengemeinschaft
e.V., Monachium, Niemcy.
(111) 091696 A. Wykreślono: CHEMET Zakłady Aparatury Chemicznej S.A., Tarnowskie Góry, Polska; Wpisano: CHEMET SPÓŁKA
AKCYJNA, Tarnowskie Góry, Polska 271570658.
(111) 091747 A. Wykreślono: PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A., GENEWA, Szwajcaria; Wpisano: ANGELINI BEAUTY S.P.A., Mediolan, Włochy.
(111) 094592 A. Wykreślono: Fuchs Gewürze Gmbh, Dissen,
Niemcy; Wpisano: Fuchs GmbH & Co. KG, Dissen, Niemcy.
(111) 094592 A. Wykreślono: Fuchs GmbH & Co. KG, Dissen,
Niemcy; Wpisano: DF World of Spices GmbH, Dissen, Niemcy.
(111) 094875 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 096592 A. Wykreślono: WHIZZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 365603230; Wpisano: WHIZZ SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 365603230.
(111) 097725 A. Wykreślono: SHISEIDO CO., LTD., TOKIO, Japonia; Wpisano: Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Niemcy.
(111) 098752 A. Wykreślono: GEOFFREY, INC., WAYNE, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GEOFFREY, LLC., Wayne, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 098752 A. Wykreślono: GEOFFREY, LLC., Wayne, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TRU KIDS INC., Parsippany, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 098797 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619.
(111) 098798 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619.
(111) 098812 A. Wykreślono: GEOFFREY, LLC, WAYNE, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TRU KIDS INC., Parsippany, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 100682 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 100890 A. Wykreślono: SOUTH CONE, INC., Carlsbad,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TRESTLES IP HOLDINGS,
LLC, West Newton, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 103262 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 9 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział
XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.
Za 1422/17/941) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2521758
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.103262 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie
wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 103551 A. Wykreślono: SOUTH CONE, INC., Carlsbad,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TRESTLES IP HOLDINGS,
LLC, West Newton, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 107222 D. Wykreślono: „W dniu 7 lutego 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
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w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1215/18/624) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560320 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-107222 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec Cobi Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 107585 A. Wykreślono: Novartis Consumer Health S.A.,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin, Irlandia.
(111) 108432 D. Wpisano: „W dniu 19 lipca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 10641/19/326) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2616925 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-108432 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) 108432 D. Wykreślono: „W dniu 23 lutego 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1952/18/412) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2562196 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-108432 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 108432 D. Wpisano: „W dniu 5 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 11800/19/914) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2562196 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-108432 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) 110395 A. Wykreślono: GEOFFREY,INC. ;, WAYNE, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GEOFFREY, LLC., Wayne, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 110395 A. Wykreślono: GEOFFREY, LLC., Wayne, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TRU KIDS INC., Parsippany, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 114521 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 115192 A. Wykreślono: „ELDAR” R. Pietrzyk, M. Rybczyński Spółka Jawna, Łódź, Polska; Wpisano: ELDAR ELEGANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 470566358.
(111) 116894 A. Wykreślono: „ELDAR” R. Pietrzyk, M. Rybczyński Spółka Jawna, Łódź, Polska; Wpisano: ELDAR ELEGANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 470566358.
(111) 116900 A. Wykreślono: „ELDAR” R. Pietrzyk, M. Rybczyński Spółka Jawna, Łódź, Polska; Wpisano: ELDAR ELEGANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 470566358.
(111) 119852 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619.
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(111) 121619 D. Wykreślono: „W dniu 21 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 10404/17/037) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2495387 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-121619 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) 121619 D. Wykreślono: „W dniu 21 lutego 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1355/18/009) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2561898 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) 122171 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619.
(111) 123781 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 123782 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 123783 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 126068 A. Wykreślono: METRON-SERVICE Spółka z o.o.,
Toruń, Polska; Wpisano: METRON SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, Toruń, Polska
870527819.
(111) 129426 A. Wykreślono: Chudobiński Andrzej BILEX,
Łódź, Polska; Wpisano: BILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 008249182.
(111) 132781 A. Wykreślono: „BARTEX”-BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć, Polska 639684009; Wpisano: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
(111) 135299 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 135790 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 138729 A. Wykreślono: BIG HEART PET BRANDS, San
Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Big Heart Pet
Brands, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 138729 A. Wykreślono: Big Heart Pet Brands, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Big Heart Pet, Inc.,
Orrville, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 139270 A. Wykreślono: Carix Group Limited, Teddington, Wielka Brytania; Wpisano: KEMETYL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016202903 .
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(111) 139608 A. Wykreślono: Nowak Janusz INTERSTONE,
Łódź, Polska 471397449; Wpisano: MEDINA MARKETING SERVICE
PIOTR STANISŁAWSKI, Łódź, Polska 100918380.

(111) 146114 A. Wykreślono: Homer TLC, LLC, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Home Depot International,
Inc., Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 139608 A. Wykreślono: MEDINA MARKETING SERVICE
PIOTR STANISŁAWSKI, Łódź, Polska 100918380; Wpisano: Janusz
Nowak, Łódź, Polska.

(111) 148104 A. Wykreślono: BIG HEART PET BRANDS, San
Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Big Heart Pet
Brands, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 141204 A. Wykreślono: Advanced Micro Devices, Inc.
(a Delaware corporation), One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, Kalifornia 94088, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Advanced Micro Devices, Inc., Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 148104 A. Wykreślono: Big Heart Pet Brands, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Big Heart Pet, Inc.,
Orrville, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 141235 A. Wykreślono: Premark FEG L.L.C. (a Delaware
corporation), 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: PREMARK FEG L.L.C., Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 141241 A. Wykreślono: Premark FEG L.L.C. (a Delaware
corporation), 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: PREMARK FEG L.L.C., Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 141517 A. Wykreślono: BAŁTYK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska 341481834;
Wpisano: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „BAŁTYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
911297992.
(111) 141622 A. Wykreślono: Carix Group Limited, Teddington, Wielka Brytania; Wpisano: KEMETYL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016202903.
(111) 141741 A. Wykreślono: Elektrownia RYBNIK S.A., Rybnik,
Polska; Wpisano: PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273204260.
(111) 141832 A. Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA AKCYJNA, Zduńska Wola, Polska; Wpisano: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
(111) 141975 A. Wykreślono: CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142174 A. Wykreślono: SAINT-GOBAIN DYSTRYBUCJA
BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
54-611 Wrocław ul. Avicenny 14, Polska; Wpisano: SAINT-GOBAIN
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 014904535.
(111) 142628 A. Wykreślono: MMI-IPCO, LLC (DELAWARE CORPORATION), DELAWARE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
MMI-IPCO, LLC, Andover, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142629 A. Wykreślono: MMI-IPCO, LLC (DELAWARE CORPORATION), DELAWARE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
MMI-IPCO, LLC, Andover, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 142657 A. Wykreślono: MAXIMA GROUP, UAB, Wilno, Litwa; Wpisano: FRANMAX, UAB, Wilno, Litwa.
(111) 143599 A. Wykreślono: AGRIFOOD Zbigniew Bańkowski, Jacek Laskowski, Tomasz Urbaniak Spółka Jawna, 63-940 Bojanowo, ul. M. Kopernika 12, Polska; Wpisano: AGRIFOOD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bojanowo, Polska 411053509.
(111) 143688 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 146114 A. Wykreślono: HOMER TLC, INC. (A DELAWARE
CORPORATION), CLAYMONT, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Homer TLC, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 148105 A. Wykreślono: BIG HEART PET BRANDS, San
Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Big Heart Pet
Brands, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 148105 A. Wykreślono: Big Heart Pet Brands, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Big Heart Pet, Inc.,
Orrville, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 148371 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „STOPOL” Spółka z o.o., 82-200 Malbork,
ul. Nogatowa 94, Polska 008102527; Wpisano: STOPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Malbork, Polska 008102527.
(111) 148844 A. Wykreślono: SOUTH CONE, INC., Carlsbad,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TRESTLES IP HOLDINGS,
LLC, West Newton, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 151771 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowe
CENTER CRACOW Janusz Nowosad, Leszek Koszałka Sp. j., Kraków,
Polska 003880823; Wpisano: Center Cracow Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kraków, Polska
003880823.
(111) 152442 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 152615 A. Wykreślono: PLATAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska
192214373; Wpisano: DIGITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 366410177.
(111) 158997 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 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 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-158997 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Warszawie
wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 160013 A. Wykreślono: IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360461140; Wpisano: FAL Services s.r.o., Horni Suchá, Czechy.
(111) 160355 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AMIS” Sp. z o.o., Kościelna Wieś, Polska
251481440; Wpisano: EUROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelna Wieś, Polska 250033164.
(111) 162019 D. Wpisano: W dniu 9 grudnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4865/19/051) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631756 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-162019 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) 162021 D. Wpisano: W dniu 9 grudnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Ło-
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dzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4855/19/730) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631761 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-162021 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) 162022 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 4864/19/650) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2628808 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-162022 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) 163113 A. Wykreślono: BIG HEART PET BRANDS, San
Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Big Heart Pet
Brands, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 163113 A. Wykreślono: Big Heart Pet Brands, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Big Heart Pet, Inc.,
Orrville, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 163174 A. Wykreślono: TRONOX WORLDWIDE LLC,
OKLAHOMA CITY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: TRONOX
WORLDWIDE PTY LIMITED, Bentley, Australia.
(111) 163174 A. Wykreślono: TRONOX WORLDWIDE PTY LIMITED, Bentley, Australia; Wpisano: TRONOX LLC, Oklahoma City,
Australia.
(111) 165054 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 165574 A. Wykreślono: WHIZZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 365603230; Wpisano: WHIZZ SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 365603230.
(111) 168175 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142619637.
(111) 170099 A. Wykreślono: CARAMBA HOLDING GMBH,
KÜNZELSAU, Niemcy; Wpisano: Kent Europe GmbH, Duisburg,
Niemcy.
(111) 170930 A. Wykreślono: WHIZZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 365603230; Wpisano: WHIZZ SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 365603230.
(111) 171774 A. Wykreślono: IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360461140; Wpisano: FAL Services s.r.o., Horni Suchá, Czechy.
(111) 172670 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 173025 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 174133 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
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(111) 174134 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 174137 D. Wpisano: W dniu 9 grudnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4845/19/409) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631766 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-174137 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) 175134 A. Wykreślono: „IZOLEX” Spółka z o.o., Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
(111) 175135 A. Wykreślono: „IZOLEX” Spółka z o.o., Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
(111) 176178 A. Wykreślono: DEPHOS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
120885221; Wpisano: DEPHOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 121255172.
(111) 176460 D. Wpisano: W dniu 9 grudnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4861/19/447) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631758 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-176460 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) 178619 A. Wykreślono: IZOLEX Sp. z o.o., Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
(111) 178621 A. Wykreślono: „IZOLEX” Spółka z o.o., Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
(111) 179075 D. Wpisano: „W dniu 9 grudnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4863/19/249) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631757 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-179075 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) 179081 D. Wpisano: „W dniu 9 grudnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4843/19/607) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631767 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-179081 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) 180362 A. Wykreślono: WALLY YACHTS S.A., Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: MUNSMANN S.A.R.L., Luksemburg,
Luksemburg.
(111) 183355 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych „IZOLMAT” Spółka z o.o., Gdańsk, Polska;
Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
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(111) 183918 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych „IZOLMAT” Sp. z o.o., Gdańsk, Polska
190023060; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
(111) 186236 A. Wykreślono: „IZOLEX” Spółka z o.o., Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
(111) 186237 A. Wykreślono: „IZOLEX” Spółka z o.o., Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
(111) 186239 A. Wykreślono: „IZOLEX” Spółka z o.o., Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
(111) 189345 A. Wykreślono: „IZOLEX” Spółka z o.o., Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
(111) 189829 D. Wpisano: „W dniu 9 grudnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4859/19/334) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631759 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-189829 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) 191030 D. Wpisano: „W dniu 19 lipca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 10647/19/732) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2616955 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-191030 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) 191030 D. Wykreślono: „W dniu 10 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 9948/17/062) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2541140 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-191030 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) 191030 D. Wpisano: „W dniu 1 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 11796/19/108) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2541140 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-191030 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) 191551 A. Wykreślono: Firma Wielobranżowa „ŚNIEŻYNKA” B. i A.Tyrek Spółka Jawna, Częstochowa, Polska; Wpisano: FIRMA WIELOBRANŻOWA „ŚNIEŻYNKA” B. I M. TYREK SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa, Polska 150508469.
(111) 193183 A. Wykreślono: MIRANOWSKA JANINA „SIGMA”,
Poznań, Polska; Wpisano: Janina Miranowska, Poznań, Polska.
(111) 195930 A. Wykreślono: VIRGO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021549971; Wpisano: SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021549971.
(111) 201137 A. Wykreślono: PROWIS IZABELLA WISŁA, Kraków, Polska 072359819; Wpisano: PROWIS IZABELLA WISŁA, Węgierska Górka, Polska 072359819.
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(111) 201211 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 14 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.
Za 1409/17/106) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2522242
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.201211 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie
wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 201929 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 203351 A. Wykreślono: IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360461140; Wpisano: FAL Services s.r.o., Horni Suchá, Czechy.
(111) 204714 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 205334 A. Wykreślono: Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o., Kalisz, Polska 000983072; Wpisano:
KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA AKCYJNA, Kalisz, Polska 000983072.
(111) 207118 A. Wykreślono: IZOLEX Sp. z o.o., Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
(111) 208603 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 208836 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 210731 A. Wykreślono: „POLTREP” S.C. Barbara Wadowska, Mieczysław Wadowski, Kraków, Polska; Wpisano: „POLTREP”
S.C. Barbara Wadowska, Mieczysław Wadowski, Andrzej Wadowski,
Kraków, Polska.
(111) 211244 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 212307 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 216812 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska; Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 217584 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 217807 A. Wykreślono: ZBIGNIEW ŚRENIAWSKI, Kielce,
Polska; Wpisano: ZBIGNIEW ŚRENIAWSKI, Piekoszów, Polska.
(111) 220189 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619.
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(111) 220261 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619.
(111) 223100 A. Wykreślono: WHIZZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 365603230; Wpisano: WHIZZ SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 365603230.
(111) 223777 D. Wykreślono: „W dniu 30 stycznia 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 1354/18/608) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2559372 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) 223923 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 225091 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 225628 D. Wykreślono: „W dniu 5 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 10410/17/754) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2495389 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-225628 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) 225628 D. Wykreślono: „W dniu 22 lutego 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1356/18/410) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2562049 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) 228098 A. Wykreślono: ALUTOR Marcin Podedworny,
Kielce, Polska 292821510; Wpisano: ALUTOR SYSTEMY ROLETOWE S.C. MARCIN PODEDWORNY, MICHAŁ PODEDWORNY, ROBERT
WOJCIECHOWSKI, Kielce, Polska 260467080.
(111) 228535 A. Wykreślono: GRUPA IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: IQS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010763240.
(111) 229500 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 229501 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 229830 A. Wykreślono: MERCK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: The Procter &
Gamble Company, Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 230492 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
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(111) 230493 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 230547 A. Wykreślono: NGTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147331119; Wpisano:
„NORDGLASS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin, Polska 330013139.
(111) 230934 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka
z o.o., Nagawczyna, Polska 691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 230935 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka
z o.o., Nagawczyna, Polska 691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 231137 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 231138 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 231303 A. Wykreślono: CSF Polska Spółka z o.o., Lublin, Polska 431024429; Wpisano: SYNTEA BUSINESS SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
431024290.
(111) 231303 A. Wykreślono: SYNTEA BUSINESS SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 431024290; Wpisano: ARCUS SYSTEMY INFORMATYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
431024290.
(111) 231330 A. Wykreślono: STEINBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia, Polska 120388652;
Wpisano: SKAMOL EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia, Polska 120388652.
(111) 231503 A. Wykreślono: ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH „POLMOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070015636.
(111) 231559 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka
z o.o., Nagawczyna, Polska 691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 231748 A. Wykreślono: MM BROWN POLSKA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 634598535;
Wpisano: MM BROWN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
634598535.
(111) 232484 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 232517 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 232535 A. Wykreślono: Krystian Sochor, Brynica, Polska;
Wpisano: Jakub Wróbel, Opole, Polska.
(111) 232913 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka
z o.o., Nagawczyna, Polska 691532279; Wpisano: OLIMP LABORA-
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TORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pyrzowice,
Polska 278039825.

(111) 232918 A. Wykreślono: „VEGAS” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „VEGAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 532307790.

(111) 234727 A. Wykreślono: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.

(111) 232919 A. Wykreślono: „VEGAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 532307790; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „VEGAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska
532307790.
(111) 233181 A. Wykreślono: HOTEL AZYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, Polska; Wpisano: Grupa Hotelarsko-Gastronomiczna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spóła Komandytowa, Kąty Wrocławskie, Polska
020099537.
(111) 233221 A. Wykreślono: CHANEL SARL, GLARUS, Szwajcaria; Wpisano: CHANEL SARL, Genewa, Szwajcaria.
(111) 233348 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 234732 A. Wykreślono: ECO PLANT HOUSEHOLDING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska; Wpisano: COSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA,
Kraków, 123072642.
(111) 235853 A. Wykreślono: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 236726 A. Wykreślono: Kontomierz.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 142043500; Wpisano:
KONTOMATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 142043500.
(111) 237414 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.

(111) 233350 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 237475 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.

(111) 233492 A. Wykreślono: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.

(111) 237557 A. Wykreślono: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.

(111) 233669 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.

(111) 238286 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.

(111) 233670 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 233671 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 233672 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 233673 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 234415 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 234416 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 234436 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 234598 A. Wykreślono: AMW NAWROT SPÓŁKA JAWNA,
Pyrzowice, Polska; Wpisano: AMW CLOVER SPÓŁKA Z OGRANICZO-

(111) 239824 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 243266 A. Wykreślono: VITA-SPORT A. I D. BIERNACCY
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska; Wpisano: VITA-SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 017163921.
(111) 243726 A. Wykreślono: MAN Bus Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Sady, Polska; Wpisano: MAN BUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice, Polska
016106795.
(111) 245252 D. Wpisano: „W dniu 14 listopada 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 8949/19/398) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629198 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-245252 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Prima Moda Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie”.
(111) 245815 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska; Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 246607 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 246981 A. Wykreślono: BIURO RACHUNKOWE „CONSEIL”
WIECHOWICZ KATARZYNA, Nowy Dwór Mazowiecki, Polska; Wpi-
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sano: Biuro Rachunkowe CONSEIL Michał Wiechowicz, Nowy Dwór
Mazowiecki, Polska 383368186.
(111) 247141 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 247555 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
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(111) 254681 A. Wykreślono: THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, HAMILTON, Bermudy; Wpisano:
PEPSICO,INC., PURCHASE, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 254775 A. Wykreślono: CENEGA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012082833; Wpisano: „CENEGA” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012082833.
(111) 254842 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 247557 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 254928 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 248030 A. Wykreślono: ASSETS MACED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Swarzędz, Polska 321455143; Wpisano: ASSETS MACED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, Polska 321455143.

(111) 255003 A. Wykreślono: CENEGA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012082833; Wpisano: „CENEGA” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012082833.

(111) 248045 A. Wykreślono: Cenega Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: „CENEGA”
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012082833.

(111) 255004 A. Wykreślono: CENEGA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012082833; Wpisano: „CENEGA” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012082833.

(111) 248046 A. Wykreślono: Cenega Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: „CENEGA”
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012082833.
(111) 248047 A. Wykreślono: Cenega Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: „CENEGA”
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012082833.
(111) 248292 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska; Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 250342 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 250593 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250909 A. Wykreślono: KOWALCZEWSKI MICHAŁ
MCONSULT, Poznań, Polska 301327159; Wpisano: INT4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 302107804.
(111) 250956 A. Wykreślono: ELECTRONIC INTERNATIONAL
COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012247398; Wpisano: ADAM MOKRZYCKI SERVICES, Warszawa, Polska 510631830.
(111) 251240 A. Wykreślono: CENEGA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012082833; Wpisano: „CENEGA” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012082833.

(111) 255091 A. Wykreślono: BC&O POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 292423866; Wpisano: BC&O POLSKA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 292423866.
(111) 255092 A. Wykreślono: BC&O POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 292423866; Wpisano: BC&O POLSKA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 292423866.
(111) 255342 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16 października 2018 r., sygn. akt IX Nc
1220/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt GKm 2/19 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: MARONEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu”.
(111) 255372 A. Wykreślono: MAN BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady, Polska; Wpisano: MAN BUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice,
Polska 016106795.
(111) 257552 A. Wykreślono: MERCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 258892 A. Wykreślono: CENEGA POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: „CENEGA” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012082833.

(111) 253664 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 259784 A. Wykreślono: SUNSET SUITS SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI, Poznań, Polska 300388584; Wpisano: WESTFALENIMPEX uG, HERZEBROCK-CLARHOLZ, Niemcy.

(111) 253934 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 259784 A. Wykreślono: WESTFALENIMPEX uG, Herzebrock-Clarholz, Niemcy; Wpisano: GLOBAL DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 368004234.

(111) 254021 A. Wykreślono: UNITED BRANDS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146472355; Wpisano: UNITED BRANDS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147071836.
(111) 254021 A. Wykreślono: UNITED BRANDS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147071836; Wpisano: IVORY CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartąg, Polska 147071836.

(111) 259960 A. Wykreślono: SAPIŃSKA DARIA KRYSTYNA
USŁUGI-HANDEL-PRODUKCJA DALMA, Wysokie Mazowieckie, Polska 450186306; Wpisano: DALMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysokie Mazowieckie, Polska 382998301.
(111) 260263 A. Wykreślono: REWIŃSKI JAN, Kołobrzeg, Polska; Wpisano: Ryby Rewiński Anna Kouhan-Rewińska, Kołobrzeg,
Polska.
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(111) 260867 D. Wpisano: „W dniu 25 listopada 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 18707/19/117) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2630115 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-260867 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Novascon Pharmaceuticals
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 261434 A. Wykreślono: IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 191528483.
(111) 262713 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 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 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-262713 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Warszawie
wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 262962 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619.
(111) 262963 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619.
(111) 262964 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619.
(111) 262992 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 263104 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 263105 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 263762 A. Wykreślono: OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW
PŁYNNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płock, Polska 012667887; Wpisano: PERN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock,
Polska 000044641.
(111) 263763 A. Wykreślono: OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW
PŁYNNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płock, Polska 012667887; Wpisano: PERN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock,
Polska 000044641.
(111) 263764 A. Wykreślono: OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW
PŁYNNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płock, Polska 012667887; Wpisano: PERN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock,
Polska 000044641.
(111) 265100 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 265174 A. Wykreślono: IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Skarszewy, Polska 190362112; Wpisa-
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no: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 191528483.
(111) 265749 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) 265750 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) 265757 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) 266327 D. Wykreślono: „W dniu 28 czerwca 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8645/16/482) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2496400 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-266327 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Agent Transferowy Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 266327 D. Wykreślono: „W dniu 19 lutego 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1342/18/485) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2561504 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) 267174 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 267175 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 267355 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) 267359 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) 267362 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) 267667 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16 października 2018 r., sygn. akt IX Nc
1220/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt GKm 2/19 dokonał zajęcia prawa
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ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: MARONEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu”.
(111) 267721 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 267849 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) 267850 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) 267851 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) 267852 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) 267853 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) 267854 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) 267855 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) 267856 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) 268928 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) 268929 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) 269298 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
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(111) 269299 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) 269301 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) 269492 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) 269493 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) 271285 A. Wykreślono: BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA,
Rzeszów, Polska 690694749; Wpisano: ECO BIZNES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miłocin, Polska
180952459.
(111) 271285 A. Wykreślono: ECO BIZNES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miłocin, Polska
180952459; Wpisano: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica, Polska
120154871.
(111) 271285 A. Wykreślono: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica, Polska 120154871; Wpisano: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 011915633.
(111) 271492 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 272101 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 272268 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) 272736 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 272739 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 272822 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 272824 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 273153 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.

KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.

(111) 273297 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.

(111) 274710 D. Wykreślono: „W dniu 7 lutego 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1206/18/704) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560322 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-274710 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec Cobi Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.

(111) 273521 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) 273522 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) 273866 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 273867 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 274025 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) 274293 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) 274294 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) 274295 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) 274315 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 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 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-274315 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Warszawie
wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 274316 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 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 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-274316 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Warszawie
wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 274514 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ-

(111) 274998 A. Wykreślono: PNEUMAPOL JANKOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, PRZEŹMIEROWO, Polska; Wpisano: AIRPRESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo, Polska 812551711.
(111) 275379 A. Wykreślono: VIVZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice, Polska; Wpisano: Lucjan
Brychcy, Mysłowice, Polska.
(111) 275381 A. Wykreślono: VIVZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice, Polska; Wpisano: Lucjan
Brychcy, Mysłowice, Polska.
(111) 275836 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 277214 A. Wykreślono: STOLARSKA ELŻBIETA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KROWODRZA, Kraków,
Polska 120776928; Wpisano: Elżbieta Stolarska, Modlnica, Polska.
(111) 277971 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 279521 D. Wpisano: „W dniu 8 listopada 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 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-279521 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Warszawie
wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 280461 A. Wykreślono: IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 191528483.
(111) 280931 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 281018 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 281091 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 281284 A. Wykreślono: MACED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanów, Polska 331367780; Wpisano:
ASSETS MACED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, Polska 321455143.
(111) 281296 D. Wpisano: „Na postawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13 września 2018 r., sygn. akt I Nc
437/18 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 4 grudnia
2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Pół-
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noc w Gdańsku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 44/19, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: VAN
PUR Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 282020 D. Wpisano: „W dniu 21 listopada 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 18709/19/919) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629926 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-282020 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Novascon Pharmaceuticals
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 282042 A. Wykreślono: IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska 190362112; Wpisano: „IZOHAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 191528483.
(111) 282197 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 282198 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 282363 D. Wykreślono: „W dniu 21 czerwca 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8643/16/680) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2495617 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-282363 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Proservice Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 283604 A. Wykreślono: IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360461140; Wpisano: FAL Services s.r.o., Horni Suchá, Czechy.
(111) 283743 A. Wykreślono: GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska; Wpisano: RINGIER
AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146127300.
(111) 284962 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 285041 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRALMET
MAŁGORZATA I JÓZEF GÓRAL IMPORT-EXPORT SPÓŁKA JAWNA,
Czchów, Polska 850427217; Wpisano: GÓRALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czchów, Polska 850427217.
(111) 287880 D. Wpisano: „W dniu 9 grudnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 4847/19/211) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2631765 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-287880 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) 287996 A. Wykreślono: URSZULA BIELUŃ, MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA, Kamień Pomorski, Polska; Wpisano:
URBAN ALCHEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 369533555.
(111) 289764 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
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Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 289764 A. Wykreślono: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752; Wpisano: TANACETUM S.R.O.,
Ostrawa, Czechy.
(111) 289997 A. Wykreślono: ELHAND WALDEMAR BUDZIAŁOWSKI, Tarnowskie Góry, Polska 277613819; Wpisano: ZANDA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz,
123069516.
(111) 289998 A. Wykreślono: ELHAND WALDEMAR BUDZIAŁOWSKI, Tarnowskie Góry, Polska 277613819; Wpisano: ZANDA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz,
123069516.
(111) 290940 A. Wykreślono: BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA,
Rzeszów, Polska 690694749; Wpisano: ECO BIZNES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miłocin, Polska
180952459.
(111) 290940 A. Wykreślono: ECO BIZNES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miłocin, Polska
180952459; Wpisano: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica, Polska
120154871.
(111) 290940 A. Wykreślono: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica, Polska 120154871; Wpisano: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 011915633.
(111) 291363 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 293481 D. Wykreślono: „W dniu 19 lutego 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1350/18/004) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2561619 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-293481 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Proservice Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 294127 D. Wpisano: „W dniu 9 grudnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4853/19/928) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631763 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-294127 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) 294572 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 295707 A. Wykreślono: SCANDALIZA.COM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: POLAND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015492365.
(111) 296471 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt REP.
A 3946/2017 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 24
stycznia 2019 r. oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 r., sygn. akt I Co 4019/18, Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna-
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turą akt Km 56/19, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Rafała Gąsiora zamieszkałego w Warszawie”.
(111) 296640 A. Wykreślono: IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360461140; Wpisano: FAL Services s.r.o., Horni Suchá, Czechy.
(111) 296726 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 296727 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 297950 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt REP.
A 3946/2017 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 24
stycznia 2019 r. oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 r., sygn. akt I Co 4019/18, Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 56/19, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Rafała Gąsiora zamieszkałego w Warszawie”.
(111) 298212 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt REP.
A 3946/2017 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 24
stycznia 2019 r. oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2019 r., sygn. akt I Co 4019/18, Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 56/19, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Rafała Gąsiora zamieszkałego w Warszawie”.
(111) 298541 A. Wykreślono: LESZEK POZNAŃSKI, Kraków,
Polska; Wpisano: CFC WOJCIECH POZNAŃSKI, Modlniczka, Polska
380302040.
(111) 299251 A. Wykreślono: ABADON REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska; Wpisano: MURAPOL REAL ESTATE
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 350757002.
(111) 299277 A. Wykreślono: REDTANDEM.PL WALDEMAR
PODGÓRSKI, Warszawa, Polska 141828250; Wpisano: MAGDALENA
MENIO-BALBOUS, Nowy Sącz, Polska 363788544.
(111) 299368 A. Wykreślono: ECOLOGIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 360711222; Wpisano: EKOINBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 220234012.
(111) 299750 A. Wykreślono: ZŁOTE TARASY TOWER WARSAW
III S.A.R.L SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 015190888; Wpisano:
GOLD PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 015190888.
(111) 299801 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 25 kwietnia 2019 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego przez SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno,
Polska na czas określony od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.”
(111) 299966 A. Wykreślono: HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca, Polska 472274051; Wpisano: ADMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101496744.
(111) 299990 A. Wykreślono: TRANSPORTERS SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik, Polska 243006678; Wpisano: GREENGOO SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
380808012.
(111) 300148 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 301269 A. Wykreślono: EPISO 3 ZAKOPIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146598955; Wpisano: EPP RETAIL - ZAKOPIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146598955.
(111) 301756 D. Wpisano: „W dniu 9 grudnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 4851/19/126) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631764 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-301756 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) 301866 A. Wykreślono: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 010489016; Wpisano: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016.
(111) 302368 A. Wykreślono: AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska; Wpisano: AZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 360394968.
(111) 302540 A. Wykreślono: HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, Polska; Wpisano: Hochland SE, Heimenkirch, Niemcy.
(111) 302741 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127; Wpisano:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752.
(111) 303191 A. Wykreślono: MAŁGORZATA PIOTROWSKA,
Suchy Las, Polska; Wpisano: Mateusz Piotrowski, Suchy Las, Polska.
(111) 303706 A. Wykreślono: AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska; Wpisano: AZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 360394968.
(111) 303889 A. Wykreślono: AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska; Wpisano: AZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 360394968.
(111) 304254 A. Wykreślono: AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska; Wpisano: AZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 360394968.
(111) 305072 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE CERAMIKA TUŁOWICE GRZEGORZ
GRATA, FABRYKA PORCELANY TUŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Tułowice, Polska
531284874; Wpisano: CREATIVE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tułowice, Polska 362512047.
(111) 305467 D. Wykreślono: „W dniu 5 lipca 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 8336/18/265) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2576182 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-305467 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą
w Katowicach wobec Cobi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 306237 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
TRANSPORTOWYCH TAXI-DRIVER SPÓŁKA CYWILNA PIOTR WĄSIEL, EDWARD CORA, Kraków, Polska; Wpisano: MEGA-TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350252710.
(111) 306264 A. Wykreślono: AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska; Wpisano: AZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 360394968.
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(111) 306565 A. Wykreślono: ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano:
KIWI JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 383442037.
(111) 307720 A. Wykreślono: SINCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 473151853; Wpisano:
SINCO IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Łódź, Polska 473151853.
(111) 308156 A. Wykreślono: URSZULA BIELUŃ, MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA, Kamień Pomorski, Polska; Wpisano:
URBAN ALCHEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 369533555.
(111) 308385 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 308657 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 308658 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 308787 A. Wykreślono: HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, Polska
130158192; Wpisano: Hochland SE, Heimenkirch, Niemcy.
(111) 309187 A. Wykreślono: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016;
Wpisano: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016.
(111) 309292 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 309293 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 309322 A. Wykreślono: UKRGOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano:
PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO „ZAKRYTYI NEDYVERSYFIKOVANYI VENCHURNYI KORPORATYVNYI INVESTYTSIINYI FOND”
KHOLDYNG INVEST”, Kijów, Ukraina.
(111) 311330 A. Wykreślono: FC4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 360364884.
(111) 311575 A. Wykreślono: SECESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Gdański, Polska
001311624; Wpisano: THERMAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Gdański, Polska 382987480.
(111) 311754 A. Wykreślono: MIND SHOWER DAWID BIEŃKOWSKI, Radwanice, Polska 240567086; Wpisano ALPI HUMMUS
ALEKSANDRA: MARCINIAK, Warszawa, Polska 147370680.
(111) 312309 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 312406 A. Wykreślono: ELDAR R. PIETRZYK, M. RYBCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 470566358; Wpisano: ELDAR ELEGANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 470566358.
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(111) 312988 A. Wykreślono: SECESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Gdański, Polska
001311624; Wpisano: THERMAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Gdański, Polska 382987480.
(111) 314599 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 314997 A. Wykreślono: HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, Polska
130158192; Wpisano: Hochland SE, Heimenkirch, Niemcy.
(111) 314998 A. Wykreślono: HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, Polska
130158192; Wpisano: Hochland SE, Heimenkirch, Niemcy.
(111) 316098 A. Wykreślono: EMPIRIA TRADE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: EMPIRIA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 383051041.
(111) 316368 A. Wykreślono: HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, Polska
130158192; Wpisano: Hochland SE, Heimenkirch, Niemcy.
(111) 316408 A. Wykreślono: HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, Polska
130158192; Wpisano: Hochland SE, Heimenkirch, Niemcy.
(111) 316881 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 21 września 2017 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie
znaku towarowego przez CA IMMO WARSAW SPIRE B SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska, regon 366518147”.
(111) 316881 A. Wykreślono: GHELAMCO GP 12 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PL. EUROPEJSKI 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 366561781;
Wpisano: WS TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PL. EUROPEJSKI 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, Polska 366561781.
(111) 317268 A. Wykreślono: URSZULA BIELUŃ, MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA, Szczecin, Polska; Wpisano: URBAN ALCHEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 369533555.
(111) 318153 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 318264 A. Wykreślono: ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 364297127;
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752.
(111) 318422 A. Wykreślono: HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, Polska
130158192; Wpisano: Hochland SE, Heimenkirch, Niemcy.
(111) 318905 A. Wykreślono: ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146270491;
Wpisano: KIWI JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 383442037.
(111) 318934 A. Wykreślono: KPF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368211849;
Wpisano: KPF TAX CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365613949.
(111) 319077 A. Wykreślono: PERFECT COLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147290113;
Wpisano: PERFECT COLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia, Polska 147290113.
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(111) 319773 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ZACHĘTA ZBIGNIEW KALETA, ADAM KALETA
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 351474246; Wpisano: P.H.U. ZACHĘTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 351474246.
(111) 320960 A. Wykreślono: INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142619637; Wpisano: INTER CARS MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cząstków Mazowiecki, Polska 142619637.
(111) 321046 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 19 czerwca
2019 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego przez PFR NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Polska na czas nieokreślony.”
(111) 321047 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 19 czerwca
2019 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego przez PFR NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Polska na czas nieokreślony.”
(111) 321048 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 19 czerwca
2019 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku
towarowego przez PFR NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Polska na czas nieokreślony”.
(111) 321571 A. Wykreślono: GLOBAL SHOPPER MARKETING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 368037430; Wpisano: GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec, Polska 070511111.
(111) 321572 A. Wykreślono: NASER DIB, Warszawa, Polska;
Wpisano: NASMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145558267.
(111) 323343 D. Wpisano: „W dniu 30 sierpnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 5823/19/036) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2621147 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-323343 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.

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) 560546
(540) NEGRINI
(732) GIANNI NEGRINI S.R.L.,
Via Alberelli 28,Frazione RenazzoCento (FE) (IT)
(151) 2018 10 19
(441) 2018 11 26

(511) 29
(581) 2018 11 08

(111) 595119
(540) Pyro feu PYRO FEU
(531) CFE: 01.15.15, 26.04.13, 27.05.01, 29.01.02
(511) 1, 2, 3, 17, 19
(732) PYROFEU, Zone Industrielle La PeyrolièreF-84400 APT (FR)
(151) 2019 01 14
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
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(111) 634722
(540) EXOSTRATE
(511) 3, 5
(732) ACM, 17 rue de Neuilly,Impasse PassoirF-92110 CLICHY (FR)
(151) 2019 05 07
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 640101
(540) SLANTSCHEW BRJAG
(531) CFE: 18.03.02, 20.05.01,
24.05.07, 25.01.15, 27.05.01, 28.05.00
(511) 33
(732) Ambra S.A., Pulawska 336PL-02-819 Warszawa; VINEX
PRESLAV AD, Promichlena ZonaBG-9850 Veliki Preslav (BG)
(151) 1995 07 14
(441)
(581) 1995 08 31
(111) 710986
(540) ISOTELIALE
(511) 3, 5
(732) ACM, 17 rue de Neuilly,Impasse PassoirF-92110 CLICHY (FR)
(151) 2019 05 07
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 775897
(540) CERACUTA
(511) 3, 5
(732) ACM, 17 rue de Neuilly,Impasse PassoirF-92110 CLICHY (FR)
(151) 2019 05 07
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 787099
(540) NOVIDERM
(511) 3, 5
(732) ACM, 17 rue de Neuilly,Impasse PassoirF-92110 CLICHY (FR)
(151) 2019 05 07
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 996528
(540) PRESIDENT
(511) 14
(732) ROLEX SA,
3-5-7, rue François-DussaudCH-1211 GENEVE 26 (CH)
(151) 2018 10 03
(441) 2018 11 26
(581) 2018 11 08
(111) 1159687
(540) DURALINE
(511) 6, 19, 20
(732) Fetim B.V., Kopraweg 1NL-1047 BP Amsterdam (NL)
(151) 2013 01 04
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1195792
(540) CULT BEAUTY
(511) 3
(732) Cult Beauty Limited,
Ground Floor,46 Colebrooke RowLondon N1 8AF (GB)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1241513
(540) BEATRICE BARON
(511) 33
(732) CHAMPAGNE BARON ALBERT, 1, rue des Chaillots,
Le Grand PorteronF-02310 CHARLY-SUR-MARNE (FR)
(151) 2019 01 18
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1260069
(540) MUSCLE BEACH
(511) 25
(732) THERMOLIFE INTERNATIONAL, LLC,
1334 E. Chandler Blvd. #5-D76Phoenix AZ 85048 (US)
(151) 2015 06 30
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1326081
(540) LCA PHARMA LABORATOIRE
DERMO-COSMÉTIQUE
(531) CFE: 24.13.01, 27.05.10
(511) 3, 5
(732) LCA-PHARMA,
32 rue Louis PasteurF-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR)
(151) 2019 05 09
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1330831A (540) PROLIS
(531) CFE: 26.11, 27.05, 29.01
(511) 1, 35
(732) UAB „PROLINAS”, Juodupio g. 48-2LT-13282 Vilnius (LT)
(151) 2019 05 15
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1357806
(540) VI HUONG
(531) CFE: 27.05.01
(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) 2019 03 20
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1360957
(540) INSPIRING SCIENCE, ENHANCING LIFE
(511) 1, 2, 5, 6, 7, 9, 14, 40, 42, 45
(732) Johnson Matthey Public Limited Company,
5th Floor,25 Farringdon StreetLondon EC4A 4AB (GB)
(151) 2017 01 31
(441) 2018 08 06
(581) 2018 07 19
(111) 1362660
(540) opinionway
(511) 35, 38, 42
(732) OPINION WAY, 15 place de la RépubliqueF-75003 Paris (FR)
(151) 2019 04 03
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1365076
(540) INDIGO Mental training club
(531) CFE: 26.07.20, 27.05.10, 29.01.15

(511) 41
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(732) Kuzheliuk Tamara Mechyslavivna,
prosp. Maiakovskoho, bud. 4, kv. 164m. Kyiv 02217 (UA)
(151) 2019 04 25
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1369197
(540) PURPLE
(511) 36
(732) Purple Technology s.r.o.,
Masarykova 410/28CZ-602 00 Brno, Brno-mēsto (CZ)
(151) 2018 06 21
(441) 2018 11 26
(581) 2018 11 08
(111) 1370102
(540) GIPFEL INTERNATIONAL
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04
(511) 8, 16, 20, 24, 35
(732) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostiyu
„Pravoobladatel GIPFEL”, ul. Trifonovskaya, d. 4, etage 1,
pomeschenie 1a,RU-127018 komnata 3, Moscow (RU)
(151) 2017 06 14
(441) 2017 11 06
(581) 2017 10 19
(111) 1388789
(540) CDEK
(531) CFE: 18.05.03, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 39
(732) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu SDEKGlobal, Krivoschekovskaya, d. 15, k. 1, e. 1, 2,RU-630007
Novosibirsk, (RU)
(151) 2019 05 08
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1401893
(540) THANK GOD IT’S MONDAY
(511) 36
(732) WeWork Companies Inc.,
115 West 18th StreetNEW YORK NY 10011 (US)
(151) 2019 05 21
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1417365
(540) BUCHERER 1888
(511) 14, 35, 42
(732) Bucherer AG, Langensandstrasse 27CH-6005 Luzern (CH)
(151) 2018 06 01
(441) 2018 08 27
(581) 2018 08 09
(111) 1427455
(540) 7DAYS
(531) CFE: 27.05.01, 27.07.01
(732) Liudmila Aleksandrovna Kuznetsova,
ul. Startovaya, 7. apt. 33RU-129336 Moscow (RU)
(151) 2018 12 06
(441) 2019 02 25

(111) 1435097
(531) CFE: 28.03
(511) 40
(732) Shandong Xingang Chemical Co., Ltd., The North of
Gangbeiyi Road,The West of Gangxiliu Road,Dongying Economic
Development Zone,Dongying CityShandong Province (CN)
(151) 2018 09 07
(441) 2018 12 10
(581) 2018 11 22
(111) 1435248
(540) Ollies (511) 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 45
(732) Ollies dorty s.r.o.,
Výstavní 2968/108CZ-703 00 Ostrava-Vítkovice (CZ)
(151) 2018 02 20
(441) 2018 12 10
(581) 2018 11 22
(111) 1436672
(540) AURORA
(531) CFE: 27.05.17, 29.01.01
(511) 7, 8, 11, 23, 24, 26
(732) KNIT Company, Ltd.,
Magnitigorskaya ulitsa, 11, lit. B,Pomeshchenie/komnata 11-N /
No. 29RU-195027 Saint-Petersburg (RU)
(151) 2018 05 30
(441) 2018 12 17
(581) 2018 11 29
(111) 1438703
(540) DAD I GUANGME I L I
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.15
(511) 11
(732) TAIZHOU CITY DADI LIGHT DECORATIONS CO.,LTD.,
Yangyu Village, Hengjie Town,Luqiao District, TaizhouZhejiang (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2019 01 03
(581) 2018 12 13
(111) 1440638
(540) CHANTEL
(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 01 04
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1443994

(511) 3
(581) 2019 02 07

(111) 1430569
(540) SKIN STORIES
(511) 3
(732) Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
(151) 2019 04 30
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1431176
(540) woven by the sun by nova fides
(531) CFE: 01.03.15, 26.04.05, 27.05.01
(511) 24, 25
(732) LANIFICIO NOVA FIDES SPA,
Via Bisenzio, 88I-59100 PRATO (PO) (IT)
(151) 2018 03 16
(441) 2018 11 19
(581) 2018 11 01
(111) 1433939
(540) FORTNITE
(511) 9, 14, 18, 25, 26, 28
(732) Epic Games, Inc.,
620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
(151) 2018 09 13
(441) 2018 12 03
(581) 2018 11 15
(111) 1433982
(531) CFE: 28.03.00
(511) 31
(732) Hekou District Mingze Livestock Farmer Specialized
Cooperatives, No. 001, Roushi Street,Xianhe Market, Xianhe
Town,Hekou District, DongyingShandong (CN)
(151) 2018 09 04
(441) 2018 12 03
(581) 2018 11 15
(111) 1434070
(531) CFE: 28.03.00
(511) 29
(732) Dongying Yidazao Dairy Co., LTD.,
North of Shengli Bridge,DongyingShandong (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2018 12 03
(581) 2018 11 15
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(540) CUP’S

(511) 8, 9, 11, 12, 18,
20, 21, 22, 24, 25, 28, 35

(732) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL,
rue du Maréchal de Lattre de TassignyF-59170 CROIX (FR)
(151) 2018 04 18
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1444172
(540) DIAINJECT
(511) 1, 17, 37
(732) Marti Holding AG,
Seedorffeldstrasse 21CH-3302 Moosseedorf (CH)
(151) 2018 07 05
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1444374
(531) CFE: 02.09.19, 09.09.01, 26.04.04
(511) 9
(732) Simple Design Ltd.,
Vistra Corporate Services CentreWickhams Cay II,
Road TownTortola VG1110 (VG)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 01 28
(581) 2019 01 10
(111) 1445264
(540) Equilibrium
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(511) 1
(732) BIOIBERICA, S.A.U.,
c/ Antic Camí de Tordera, 109-119 E-08389 PALAFOLLS (ES)
(151) 2018 10 05
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24
(111) 1445327
(540) IQstream
(732) Nuheara IP Pty Ltd,
190 Aberdeen StNORTHBRIDGE WA 6003 (AU)
(151) 2018 12 03
(441) 2019 02 11

(511) 9
(581) 2019 01 24

(111) 1446153
(540) CONFIDENCE IN A CREAM
(511) 3
(732) L’OREAL, 14 rue RoyaleF-75008 Paris (FR)
(151) 2018 11 30
(441) 2019 02 11
(581) 2019 01 24

(111) 1434091
(531) CFE: 28.03.00
(511) 43
(732) Hekou District Xianhe Town Shen Shi Fish Restaurant,
Shi Fen Chang,Xianhe Town,Hekou District,Dongying
CityShandong Province (CN)
(151) 2018 08 10
(441) 2018 12 03
(581) 2018 11 15

(111) 1447865
(540) POSTMAN
(531) CFE: 02.01.15, 26.01.14
(511) 9, 42
(732) Postman Inc.,
595 Market Street, Suite 1130San Francisco CA 94105 (US)
(151) 2018 12 27
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07

(111) 1435027
(540) G
(531) CFE: 27.05.21, 29.01.12
(511) 1, 4, 37
(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 03 23
(441) 2018 12 10
(581) 2018 11 22

(111) 1448064
(540) Wiseweb
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 42
(732) WISEWEB TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.,
ROOM 3, 9TH FLOOR, UNIT 1,BUILDING 3,INTERNATIONAL
HEADQUARTERS,LIUWU NEW DISTRICT, LHASATIBET (CN)
(151) 2018 11 02
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
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(111) 1449613
(540) BUTTERFINGER
(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) 1454696
(540) wownuts
(511) 29, 30
(732) AYDIN KURUYEMİŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Cebeci Mahallesi, Atatürk Bulvarı,2488 Sokak, No:36
SultançiftlikSultangazi-İstanbul (TR)
(151) 2018 12 03
(441) 2019 03 25
(581) 2019 03 07
(111) 1456245
(540) IQconnect
(511) 44
(732) Nuheara IP Pty Ltd,
190 Aberdeen StNORTHBRIDGE WA 6003 (AU)
(151) 2019 01 15
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456281
(540) LYFEN
(531) CFE: 27.05.01
(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) 1456283
(540) Diemono
(511) 5
(732) Mibe GmbH Arzneimittel,
Münchener Straße 1506796 Brehna (DE)
(151) 2019 02 04
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456301
(540) LYFEN
(531) CFE: 04.05.21, 27.05.01, 28.03.00 (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35
(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) 1456333
(531) CFE: 28.03.00
(511) 12
(732) Guangzhou Naidong Info Technology Co., Ltd.,
(Self-made Unit 215&216) 2/F,No. 71, Longkou W. Rd.,Tianhe Dist.,
GuangzhouGuangdong (CN)
(151) 2018 08 31
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456343
(540) KEPOT
(531) CFE: 21.03.21, 27.03.01, 27.05.01
(511) 7
(732) XINLEI COMPRESSOR CO., LTD.,
Industrial City,WenlingZhejiang (CN)
(151) 2019 01 25
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456492
(540) Qualiko
(531) CFE: 27.05.17
(511) 29
(732) PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY „MYRONIVSKY
HLIBOPRODUCT”,
Vul. Akademika Zabolotnogo, 158Kyiv 03143 (UA)
(151) 2018 08 20
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1457485
(540) XIANGYU MEDICAL
(531) CFE: 24.13, 26.01, 26.03, 27.05, 28.03
(511) 10
(732) Xiangyu Medical Co., Ltd., Middle Section of Diku
Avenue,Neihuang County, Anyang CityHenan Province (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1461277
(540) Darkflash
(511) 9
(732) NANJING HUAQI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.,
ROOM 4106, BUILDING 1, NO.88, ZHUJIANG ROAD,XUANWU
DISTRICT, NANJINGJIANGSU (CN)
(151) 2019 03 04
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461278
(540) PHOENICS
(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 03 04
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461982
(540) SEN SOY
(531) CFE: 05.05.16, 25.01.06, 29.01.15
(511) 29, 30, 31
(732) AN SHAN INTERNATIONAL CO. LTD,
51 ngo 444, Doi Can str, P. Cong Vi, Q. Ba Dinh Ha Noi city (VN)
(151) 2019 02 20
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18

339

(111) 1461988
(540) OKELI
(531) CFE: 27.05.01
(511) 11
(732) YING BAO’E, CAODING 4 TEAM, JIANMIN VILLAGE,
XIAOCAO’E TOWN, YUYAO CITYZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 26
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1461996
(540) PMC
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.01
(511) 7
(732) Zhejiang New Debao Machinery Co., Ltd.,
No. 23 Wansheng Road,Wanquan Industrial, PingYang
County,WenZhou CityZheJiang (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1462027
(540) smart solutions inside FARADAY ELECTRONICS
(531) CFE: 27.05.10, 29.01.13
(511) 9
(732) Revyakin Nikolay, vul. Sadova, bud. 40, kv 28,
s. Radianske,Vyborzkyi r-nRU-188918 Leninhradska obl. (RU)
(151) 2018 12 07
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1462064
(540) OPTER
(511) 9, 42
(732) Opter AB, Arenavägen 39SE-121 77 Johanneshov (SE)
(151) 2019 01 30
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1462087
(540) J.CAFÉ
(531) CFE: 27.05.09
(511) 5, 16, 21, 29, 30, 32, 33, 35, 40, 43
(732) Individualniy Predprinimatel Yatsenko Andrey Vladimirоvich,
Shukhova st., #10, bld. 2, app. 33RU-115162 Moscow (RU)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1462146
(531) CFE: 28.05.00
(732) „KONTI-RUS” JOINT STOCK COMPANY,
ul. Zolotaia, 13RU-305000 Kursk (RU)
(151) 2019 01 30
(441) 2019 05 06

(511) 16, 30, 35
(581) 2019 04 18

(111) 1462202
(540) CL KAUSTIK VOLGOGRAD
(531) CFE: 26.01.04, 27.05.08, 29.01.03 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 20, 30
(732) Joint Stock Company KAUSTIK,
40 let VLKSM str, 57RU-400097 Volgograd (RU)
(151) 2018 10 25
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1462206
(540) SunExpress bonus
(531) CFE: 01.03.02, 27.05.10, 29.01.12
(511) 35, 36, 39, 41
(732) GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.,
Yenigöl Mahallesi Nergiz Sokak No84MuratpaşaAntalya (TR)
(151) 2019 02 07
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1462244
(540) B BEST LASHES PROFESSIONAL
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.10
(511) 3, 41, 44
(732) Fodor-Csuti Renáta,
Bátky Zs. utca 4. 9. em. 34.H-8000 Székesfehérvár (HU)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1462321
(540) Cleveranto
(531) CFE: 13.01.17, 27.03.15
(511) 9, 16, 38, 41, 42
(732) Swissteach AG, Hauptstrasse 10CH-2560 Nidau (CH)
(151) 2019 01 24
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1462322
(540) CHANEL
(531) CFE: 27.01.01
(511) 14
(732) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2019 02 04
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1462349
(531) CFE: 13.01.17
(511) 9, 16, 38, 41, 42
(732) Swissteach AG, Hauptstrasse 10CH-2560 Nidau (CH)
(151) 2019 01 24
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 1462632
(540) THIS IS ROCK ROCK HISTORY LIVE 60s 90s
(531) CFE: 01.15.05, 03.07.17, 25.01.06, 27.05.10
(511) 9, 16, 25, 41
(732) Roland Eggli, Loomattenweg 17CH-8957 Spreitenbach (CH)
(151) 2019 02 13
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463147
(540) ILOND
(531) CFE: 27.05.09
(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
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(111) 1464124
(540) CHANEL PRIVE
(511) 3, 35, 44
(732) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2019 02 28
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464289
(540) HDE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 6
(732) HAINING YICHENG HARDWARE CO.,LTD, Liannong
Village,Yanguan Town, Hanning,Jiaxing314411 Zhejiang (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464301
(540) AUTOMATE
(531) CFE: 26.05.01, 27.01.01, 29.01.12
(511) 4, 7, 12
(732) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.,
Laoniuwan Village North,Shayang Road, Shahe Town,Changping
District102206 Beijing (CN)
(151) 2019 01 25
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464334
(540) Bumbacel 100% COTTON
(531) CFE: 05.03.13, 05.07.21, 27.03.11, 27.05.08
(511) 24, 25, 35
(732) GUZUN Mihail,
Str. G. Alexandrescu nr. 9, bloc A, ap. 21MD-2008 Chişinău (MD)
(151) 2019 02 11
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464346
(540) ATALIAN GLOBAL SERVICES
(531) CFE: 26.04.09, 27.05.10, 29.01.15
(511) 9, 35, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45
(732) Franck Julien,
Avenue Winston Churchill 239B-1180 Bruxelles Uccle (BE)
(151) 2018 10 08
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464360
(540) CALAFIT
(732) M.G.D., KervarchF-56700 Brandérion (FR)
(151) 2019 02 21
(441) 2019 05 20

(511) 3, 5, 29
(581) 2019 05 02

(111) 1464384
(540) Lezard
(531) CFE: 03.11.10, 27.05.03, 29.01.12
(511) 9, 11
(732) DERNEK GRUP ELEKTRİK ELEKTRONİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ, İstanbul Trakya Serbest Bölgesi,Ferhatpaşa Sb
Mahallesi,Sümbül Sokak, No: 5/41,Çatalcaİstanbul (TR)
(151) 2018 10 09
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464436
(540) GBee
(531) CFE: 03.13.04, 27.03.03, 27.05.07
(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 20
(581) 2019 05 02
(111) 1464482
(540) 1929 FONDAT
(531) CFE: 19.07.01
(511) 33
(732) VINĂRIA – BARDAR S.A., întreprindere mixtă, fabrică de
vinuri, Str. Uzinelor nr. 3 MD-6811 Bardar, Ialoveni (MD)
(151) 2019 02 20
(441) 2019 05 20
(581) 2019 05 02
(111) 1465685
(540) Wehbi
(511) 3, 7
(732) KAMPA HAVALANDIRMA VE SULAMA SİSTEMLERİ
DOĞALGAZ ELEKTRİK VE SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, NİLÜFER TİCARET MERKEZİ 66.SK. NO:5
NİLÜFERBURSA (TR)
(151) 2019 02 21
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465689
(540) HUALUHAIYUAN
(531) CFE: 28.03.00
(511) 7
(732) DONGYING HAIYUAN CHEMICAL CO., LTD., GANGXISAN
ROAD EAST,GANGBEIER ROAD SOUTH,DONGYING
PORTECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,DONGYING CITY257000
SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465757
(540) ARKEL ARLIFT
(531) CFE: 26.03.01, 26.07.18,
27.01.05, 27.05.09, 29.01.12
(511) 9, 35, 37
(732) ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad.,
No:69/B SancaktepeTR-34775 İstanbul (TR)
(151) 2018 12 27
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
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(111) 1465794
(540) QREPUBLIK
(531) CFE: 20.05.16, 29.01.13
(511) 9, 16, 38, 42
(732) Republic Limited Liability Company,
Bol’shoy bul’var St.,42, bld. 1, office 150,
Skolkovo Innovation centerRU-121205 Moscow (RU)
(151) 2019 01 28
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1465876
(540) ICZ LETVIS
(531) CFE: 26.04.01, 27.05.01
(511) 9, 37, 42
(732) ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10CZ-140 00 Praha 4, Nusle (CZ)
(151) 2018 10 01
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1466080
(540) BK
(531) CFE: 21.01.16, 27.03.15, 27.05.01
(511) 28
(732) B.K. LATEX PRODUCT COMPANY LIMITED, 63/3-5 Moo 3,
Thonburi-Paktor Road,Nadee, MueangSamut Sakhon (TH)
(151) 2019 02 25
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1466097
(540) MOSHANGQIANHONG
(531) CFE: 26.04.05, 28.03.00
(511) 21
(732) FUJIAN PROVINCE DEHUA COUNTY MOSHANG CERAMICS
CO., LTD, Chengdong Industrial Zone,Xunzhong Town,
Dehua County,Quanzhou CityFujian Province (CN)
(151) 2019 02 13
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1466128
(531) CFE: 26.13.25
(511) 9, 10, 42
(732) FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,
LTD., No. 88 Youkeyuan Road,Hongshan District,Wuhan CityHubei
Province (CN)
(151) 2018 10 17
(441) 2019 05 27
(581) 2019 05 09
(111) 1466295
(540) ROAD JET
EMERGENCY SOLUTIONS
(511) 12, 36, 39
(732) LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG,
IZ NÖ-SÜD, Straße 14,Objekt 15A-2355 Wiener Neudorf (AT)
(151) 2019 01 28
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1466330
(540) e-soroban
(531) CFE: 27.01.01, 27.05.01
(511) 9, 41
(732) NOVOSOLOV IURII OLEKSANDROVYCH,
Zaporiz’Ke Shose, 62, kv. 142M. Dnipro 49041 (UA)
(151) 2019 02 18
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1466391
(540) Gibus
(531) CFE: 05.07.13, 27.05.01, 29.01.13
(511) 32
(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 03
(581) 2019 05 16
(111) 1466404
(531) CFE: 04.05.04
(511) 9, 35, 41
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS
CORP., LTD., NO. 18, HAIBIN ROAD,WUSHA, CHANG’AN
TOWN,DONGGUAN523860 GUANGDONG (CN)
(151) 2019 01 24
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1466409
(540) JAFADEN
(531) CFE: 01.03.02, 01.15.09, 26.04.06,
26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 32
(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 03
(581) 2019 05 16
(111) 1466470
(540) Sendo
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 35
(732) ICON S.r.l., Via G. Di Vittorio,
11I-40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) (IT)
(151) 2019 05 09
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1467510
(540) ECOCEMENT BUILD CONFIDENTLY
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.10
(511) 19
(732) Rachynski Oleksandr Vasyliovych,
vul. Chumatska, 195 AVinnytsia 21023 (UA)
(151) 2019 02 25
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
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(111) 1467540
(540) ecolunes
(531) CFE: 05.01.05, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3
(732) AYNUR TERZİ, Siyavuşpaşa mah. Gül sokak No: 12 D:
9Bahçelievler İstanbul (TR)
(151) 2019 02 26
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467586
(540) SHENMO EDUCATION INT. SINCE 1998
(531) CFE: 02.05.01, 09.07.22, 24.03.01
(511) 41
(732) BEIJING SHENMO CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD.,
Room 1203, Block C1,Wanliuyicheng Plaza,No.7 Changchunqiao
Road,Haidian DistrictBeijing City (CN)
(151) 2019 04 03
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467594
(540) Derma Series
(531) CFE: 27.05.19, 29.01.12
(511) 3, 5, 44
(732) Cosmovit d.o.o., Pot v Smrečje 3,ČrnučeSI-1231 Ljubljana (SI)
(151) 2018 11 03
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467600
(531) CFE: 03.05.19
(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 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467620
(540) OmniFix
(511) 7
(732) Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Carl-Zeiss-Straße
2273447 Oberkochen (DE)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467684
(540) Kardion
(511) 10
(732) Kardion GmbH, Quellenstrasse 770376 Stuttgart (DE)
(151) 2019 03 19
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467739
(531) CFE: 11.03.02, 25.01.25, 26.04.05,
28.05.00, 29.01.14
(511) 29, 32
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO „MOSKOVSKY
PIVO-BEZALKOGOLNY KOMBINAT „OTCHAKOVO”,
d.44, oul. RyabinovayaRU-121471 MOSKVA (RU)
(151) 2019 01 30
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467764
(540) Tables du Monde
(531) CFE: 07.01.05, 26.04.02, 27.05.09, 29.01.13
(511) 29, 30, 31
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, 26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 03 11
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467784
(540) PHI NAILS
(531) CFE: 02.09.04, 24.17.25, 27.03.02,
27.05.01, 28.07.00
(511) 3, 8, 11, 41, 44
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD,
Bulevar Oslobođenja 13711000 Beograd (RS)
(151) 2018 12 26
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467816
(540) Demi Star
(531) CFE: 01.01.04, 27.05.07, 29.01.13
(511) 25, 28
(732) Public Joint Stock Company «Detsky mir»,
pr-kt Vernadskogo, d. 37, corp. 3RU-119415 MOSCOW (RU)
(151) 2019 02 28
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467824
(540) ANOVA
(511) 9, 42
(732) DataOnline Corp.,
One Maritime Plaza,Suite 2200San Francisco CA 94111 (US)
(151) 2019 01 18
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467865
(540) CGN CGN Europe Energy
(531) CFE: 03.07.16, 27.05.09, 28.03.00, 29.01.12
(511) 35, 40
(732) CGN EUROPE ENERGY (CGN EE), 11-13 Cours Valmy F-92977
Paris la Défense Cedex (FR)
(151) 2018 12 04
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467895
(540) ZHUHAI BIOPHARMA
(531) CFE: 01.05.02, 03.07.17, 05.03.11,
24.03.07, 24.15.01, 27.01.12, 27.05.24, 28.03.00
(511) 5, 10
(732) Zhuhai Enterprises Association for Foreign Economic
Cooperation, Room 402, 4th Floor, No.1 Building,No. 523, Xianghua
Road,Xiangzhou District,Zhuhai City519000 Guangdong (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
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(111) 1467911
(540) terre bio
(531) CFE: 03.13.09, 29.01.13
(511) 29
(732) SAVENCIA SA, 42 rue RieussecF-78220 VIROFLAY (FR)
(151) 2019 03 20
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467921
(540) Qinqin
(531) CFE: 02.09.01, 26.04.07, 26.07.05,
27.03.02, 27.05.24, 28.03.00
(511) 29, 30
(732) QIN QIN INCORPORATED.CO. LTD (FUJIAN), WULI INDUSTRIAL
ZONE, JINJIANG CITY, FUJIAN PROVINCE (CN)
(151) 2018 12 25
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467950
(540) alliance bio ELEVEURS & FROMAGERS
(531) CFE: 27.05.10, 29.01.12
(511) 29
(732) SAVENCIA SA, 42 rue RieussecF-78220 VIROFLAY (FR)
(151) 2019 03 20
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467957
(540) SynchroMaster
(511) 7
(732) OSG CORPORATION,
3-22 Honnogahara,Toyokawa-shiAichi 442-0005 (JP)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1467970
(540) terre bio ELEVEURS & FROMAGERS
(531) CFE: 27.05.01, 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) 1468133
(540) HETAOLIQUOR
(531) CFE: 26.01.01, 26.07.04, 27.05.01, 28.03.00
(511) 33
(732) INNER MONGOLIA HETAO LIQUOR CO.,LTD, NO.39 JIANSHE
STREET,SHANBA TOWN, HANGJINHOUQI,BAYAN NUR CITYINNER
MONGOLIA AUTONOMOUS REGION (CN)
(151) 2019 04 30
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468239
(540) CMAPS
(531) CFE: 24.17.02, 26.15.01
(511) 41
(732) JIANGSU SHEMAR ELECTRIC CO., LTD, ROOM 1467, 3RD
BUILDING, JIANGCHENGRESEARCH AND DEVELOPMENT
PARK,NO.1088 JIANGCHENG ROAD, SU-TONG,SCIENCE
AND TECHNOLOGY PARK,NANTONG ECONOMIC AND
TECHNOLOGICALDEVELOPMENT AREA, NANTONG CITY (CN)
(151) 2019 02 12
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468426
(540) obraz
(531) CFE: 01.15.23, 26.13.25
(511) 41
(732) Kovtun Oleksandr Serhiiovych,
vul. Zhovtneva, 287 A, kv. 127Lysychansk Luhanska obl. 93108 (UA)
(151) 2019 01 24
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468441
(531) CFE: 28.03.00
(511) 19
(732) JI’NAN GUOHONG BUILDING MATERIAL CO., LTD.,
QINGKA NORTH ROAD,ZAOYUAN STREET OFFICE,ZHANGQIU
DISTRICT,JINAN CITY250000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 26
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468501
(540) MIXD FLAVOURS
(531) CFE: 26.04.02, 27.05.09
(511) 30, 34
(732) Quantus Beteiligungs-und Beratungsgesellschaft mbH,
Schutterwälder Straße 2301458 Ottendorf-Okrilla (DE)
(151) 2019 01 10
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468514
(540) QPOVI
(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 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468536
(540) YUEJIN
(531) CFE: 27.05.17
(511) 12
(732) Nanjing Automobile Group Co., Ltd.,
No. 18 Pusi Road,High-tech Industries Development
Zone,NanjingJiangsu (CN)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
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(111) 1468543
(540) LS Energy Solutions
(531) CFE: 24.15.21, 27.05.10, 29.01.13
(511) 9
(732) LS Corp., 92, Hangang-daero,Yongsan-guSeoul (KR)
(151) 2019 02 12
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1468660
(540) PECTOLVAN
(511) 5
(732) Zhebrovska Filya, 6, vul. StarytskohoKyiv 04078 (UA)
(151) 2019 02 22
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1468672
(540) AAA
(531) CFE: 01.15.23, 26.04.10, 27.05.19
(511) 9
(732) FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO.,
LTD., NO.18 SOUTH HUABAO ROAD,CHANCHENG
DISTRICT,FOSHANGUANGDONG (CN)
(151) 2019 04 12
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1468674
(540) PREDOL
(511) 5
(732) Proton System d.o.o.,
Viline vode bb,Slobodna zona Beograd11000 BEOGRAD (RS)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1468699
(540) nanoleaf
(531) CFE: 05.03.11, 27.05.01
(511) 11
(732) NANOLEAF ENERGY TECHNOLOGY SHENZHEN LIMITED, UNIT
102, TOWER A,1ST QIANWAN RD, QIANHAISHENZHEN-HONGKONG
COOPERATION AREA,SHENZHEN CITYGUANGDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 29
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1468708
(540) JULONG
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 12
(732) HSU DRAGON(JIANGSU) TECHNOLOGY CO., LTD.,
49 ZOUMATANG WEST ROAD,ANZHEN STREET, XISHAN
DISTRICT,WUXI CITY214000 JIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 11
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1468724
(540) vmx
(531) CFE: 27.03.15, 27.05.01
(511) 7, 8
(732) WELEE (SHANGHAI) INDUSTRY CO., LTD, Room 475, No. 227,
Rushan RoadChina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
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(111) 1468811
(540) Baltais
(531) CFE: 25.01.05, 26.11.13, 27.05.24, 29.01.13
(511) 29
(732) TUKUMA PIENS, AS,
Jelgavas iela 7,TukumsLV-3101 Tukuma novads (LV)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1468898
(540) MAXHUB
(531) CFE: 27.05.01
(511) 16
(732) GUANGZHOU SHIRUI ELECTRONICS CO., LTD.,
192 KEZHU ROAD, SCIENCE PARK,Economic and
TechnicalDevelopment District510663 GUANGZHOU (CN)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1468903
(540) YelloMint
(511) 3
(732) Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7A-6020 Innsbruck (AT)
(151) 2019 03 25
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1468986
(540) RKS
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 12
(732) KUBA OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
A.Ş., 4. Organize Sanayi Bölgesi 83422Nolu Cadde
No:14ŞehitkamilTR-27100 Gaziantep (TR)
(151) 2018 10 04
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1469028
(540) Bauer
(531) CFE: 04.05.05, 26.04.03, 27.05.09
(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 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1469037
(540) PROBUGAS
(531) CFE: 26.03.01, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 12
(732) PROBUGAS a. s., Miletičova 23SK-821 09 Bratislava (SK)
(151) 2019 03 26
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1469045
(540) MAG
(511) 9
(732) Infomir SA, rue du Vuache 1CH-1201 Genève (CH)
(151) 2019 03 18
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1468748
(540) Ibis. We are open
(511) 43
(732) ACCOR, 82 rue Henri FarmanF-92130 Issy-les-Moulineaux (FR)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1469055
(531) CFE: 28.03.00
(511) 25
(732) Wang Xi, BD Dance Products Factory,No. 38 Zhenhua
Road,Economic and TechnologicalDevelopment Zone,
WuhanHubei Province (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1468749
(540) AVLITC
(531) CFE: 27.05.02
(511) 9, 11, 35
(732) Guangzhou BaoLun Electronics Co., Ltd, No.1 Building B
Block Zhongcun Street,Panyu, GuangzhouGuangdong (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1469142
(540) WONLAMI
(531) CFE: 26.04.03
(511) 16
(732) Yixing Wangzhe Laminating Film Co., Ltd., Area A, Industrial
Zone,Guanlin Town, Yixing City214000 Jiangsu Province (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1468780
(531) CFE: 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 04 05
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1469208
(540) BM RENT
(531) CFE: 26.04.12, 26.11.02, 27.05.24, 29.01.12
(511) 37
(732) MONNOYEUR, 117 rue Charles MichelsF-93200 Saint-Denis (FR)
(151) 2019 04 04
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1468787
(540) TEAMYOUTH
(531) CFE: 05.03.03, 14.05.21, 26.03.23,
26.15.25, 27.01.01, 27.05.01
(511) 28
(732) TAIZHOU TEAMWIN ARTS&CRAFTS CO.,LTD, Kangzhuang
Road,West Industrial Park,Huangyan, Taizhou CityZhejiang (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1469210
(540) BM RENT PARTNERS
(531) CFE: 26.04.12, 26.11.02, 27.05.24, 29.01.12
(511) 37
(732) MONNOYEUR, 117 rue Charles MichelsF-93200 Saint-Denis (FR)
(151) 2019 04 04
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1468788
(540) CONFIDENCE IN A NECK CREAM (511) 3
(732) L’OREAL, 14 rue RoyaleF-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 03 26
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1469216
(540) SHIFT PRO
(511) 25
(732) SALOMON SAS, 14 chemin des CroiseletsF-74370 EPAGNY
METZ-TESSY (FR)
(151) 2019 04 18
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1468793
(540) smile mom
(531) CFE: 27.03.01, 27.05.01
(511) 7, 8, 21
(732) Shuangma Plastic Manufacturing Inc., Shangjin Village,
Yanjiang Town, Linhai City, TaizhouZhejiang (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1469222
(540) BD DANCE
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24
(511) 25
(732) Wang Xi, BD Dance Products Factory,No. 38 Zhenhua
Road,Economic and TechnologicalDevelopment Zone,
WuhanHubei Province (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1468807
(540) PUSH
(531) CFE: 26.03.04, 27.05.01
(511) 25, 28
(732) Andrija Šajkaš, Cara Uroša 1911000 Beograd (RS)
(151) 2019 01 30
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30

(111) 1469226
(540) BM RENT HEAVY EQUIPMENT
(531) CFE: 26.04.12, 26.11.02, 27.05.24, 29.01.12
(511) 37
(732) MONNOYEUR, 117 rue Charles MichelsF-93200 Saint-Denis (FR)
(151) 2019 04 04
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
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(111) 1469292
(540) LYNRED
(511) 9, 10
(732) LYNRED, Avenue de la VauveF-91120 PALAISEAU (FR)
(151) 2019 04 08
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1469414
(540) WOMEN IN MOTION
(531) CFE: 27.05.09
(511) 41
(732) KERING, 40 rue de Sèvres F-75007 PARIS (FR)
(151) 2019 03 12
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1469419
(540) SABAROT
(732) Sabarot wassner, ZI La Combe,
2 rue des Perdrix F-43320 Chaspuzac (FR)
(151) 2019 03 25
(441) 2019 06 17

(511) 29, 30, 31
(581) 2019 05 30

(111) 1469439
(531) CFE: 28.03.00
(511) 35, 36
(732) YUEXING GROUP Co.,LTD,
No. 198 Guanghua Road,Changzhou CityJiangsu Province (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1469457
(540) CONFIDENCE IN A GEL LOTION
(511) 3
(732) L’OREAL, 14 rue RoyaleF-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 04 08
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1469460
(540) WONKA
(511) 30
(732) FERRERO INTERNATIONAL S.A., Findel Business Center,
Complexe B,Rue de TrèvesL-2632 Findel (LU)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1469488
(540) Gleeco
(511) 1
(732) SANONDA (AUSTRALIA) PTY LTD,
Suite 822, St Kilda Road Towers,1 Queens RdMELBOURNE VIC 3004 (AU)
(151) 2019 05 09
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1469556
(540) Bonssofa
(531) CFE: 03.02.09, 27.05.02
(511) 20, 24
(732) TERMICAN Sergiu,
Str. A. Puşkin nr. 47/1MD-2005 bloc C, Chişinău (MD)
(151) 2018 07 09
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1469662
(540) soda SODA is you be kind pretty kind
(531) CFE: 01.15.01, 02.09.01, 05.07.18, 10.05.15, 11.03.01, 16.03.13,
17.02.01, 29.01.15
(511) 3, 8, 18, 20, 21
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Al’kor i
Ko”, prospekt Leninskiy, 72/2RU-119261 Moscow (RU)
(151) 2019 03 29
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1469666
(540) PRENEO
(511) 5
(732) NEURAXPHARM ITALY S.P.A.,
Via Piceno Aprutina 47I-63100 ASCOLI PICENO (AP) (IT)
(151) 2019 02 26
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1469818
(540) LUMITIN
(531) CFE: 26.01.03, 26.11.12, 28.03.00
(511) 5
(732) CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICALS GROUP CO.,
LTD., NO.36, SHUXI RD.,JINNIU DISTRICT,CHENGDUSICHUAN (CN)
(151) 2019 04 10
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1469852
(540) SUPRASTIDEN
(511) 5
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38.H-1106 Budapest (HU)
(151) 2019 01 14
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1469860
(540) CARISTA
(511) 5
(732) Zentiva Group, a.s.,
U kabelovny 130/22CZ-102 00 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2019 01 10
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1469947
(540) JIA FENG STONE
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00
(511) 19
(732) Nanan City, Fujian Jiafeng Stone Industry Co., Ltd., Panlong
Development Zone,Shuitou Town,Nanan City,Quanzhou
CityFujian Province (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1469980
(540) NxtLac
(732) Azelis, société anonyme,
19, rue Gabriel LippmannL-5365 Munsbach (LU)
(151) 2019 04 04
(441) 2019 06 24

(511) 5
(581) 2019 06 06
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(111) 1470067
(540) Marquis Carabas
(531) CFE: 24.09.05, 27.05.07, 29.01.12
(511) 25
(732) Limited Liability Company „GRUPPA MS”,
Barrikad st., Build. 129,IrkutskRU-664019 Irkutskaja obl. (RU)
(151) 2019 03 29
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470098
(540) Pecasa
(511) 6, 16, 20
(732) Peka-Metall AG, Luzernerstrasse 20CH-6295 Mosen (CH)
(151) 2018 12 04
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470197
(540) VAST POWER
(531) CFE: 01.15.05, 03.01.04, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(511) 32
(732) Radka Georgieva Atanasova,
GK Storgozia, blok 84, entr.G, ap.12BG-5800 Pleven (BG)
(151) 2019 04 11
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470272
(540) AO FAN
(531) CFE: 26.04.04, 26.11.12, 27.05.01
(511) 20
(732) JIANG SU AO FAN LV YOU YONG PIN YOU XIAN GONG SI,
JINXI ROAD, DAOSHU TOWN,DANYANGJIANGSU (CN)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470318
(540) Shaply
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25
(732) GUANGDONG XINYI UNDERWEAR GROUP CO., LTD, No. 17
Yuejin Road,Yanbu,Dali Town, Nanhai District,Foshan City528200
Guangdong Province (CN)
(151) 2018 12 10
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470319
(540) GERMAN LIQUIDS
(531) CFE: 01.15.14, 26.01.01, 27.05.24
(511) 5, 9, 34
(732) Quantus Beteiligungs-und Beratungsgesellschaft mbH,
Schutterwälder Straße 2301458 Ottendorf-Okrilla (DE)
(151) 2019 01 10
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470343
(540) kara coco water from of life
(531) CFE: 05.01.12, 26.04.05, 26.11.01, 27.05.09, 29.01.12 (511) 29, 32
(732) P.T. Pulau Sambu, Jl. Rawa Bebek No. 26 (Gedung Panjang),
Rt 003 Rw 010 Kelurahan Penjaringan,Kecamatan
Penjaringan,Kota AdministrasiJakarta Utara (ID)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470367
(540) BEN GANG
(531) CFE: 14.01.18, 26.07.25, 26.13.25
(511) 6
(732) BENXI STEEL GROUP CORPORATION, No. 103, Yongfeng
St.,Pingshan District,Benxi CityLIAONING PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 27
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470374
(540) TLR
(531) CFE: 27.05.01
(511) 35, 36, 39
(732) TLR-Total Logistics Resource, Inc.,
11855 NE Glenn Widing Dr.Portland OR 97220 (US)
(151) 2018 10 31
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470447
(540) HJ
(531) CFE: 26.01.03
(511) 7
(732) CHONGQING HONGJIANG MACHINERY CO., LTD., 404
TANHUA ROAD,YONGCHUAN DISTRICTCHONGQING (CN)
(151) 2019 04 09
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470462
(540) MOBI GARDEN
(531) CFE: 26.03.06
(511) 18, 20, 22, 25, 27
(732) COMEFLY OUTDOOR CO., LTD., Building 1, No. 895 Century
Ave.,QuzhouZhejiang (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470472
(540) RUNEVER
(511) 25, 35
(732) HASAN ŞAHİN, Beştelsiz Mahallesi,
Dr. Sadık Ahmet Caddesi No: 33Zeytinburnu / İstanbul (TR)
(151) 2018 12 27
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470524
(540) XPOVIE
(732) Karyopharm Therapeutics Inc.,
85 Wells AvenueNewton MA 02459 (US)
(151) 2019 05 06
(441) 2019 06 24

(511) 5
(581) 2019 06 06
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(111) 1470849
(540) PCS
(511) 7
(732) Cold Jet, LLC, 455 Wards Corner RoadCincinnati OH 45140 (US)
(151) 2019 03 15
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470854
(540) PLT
(511) 7
(732) Cold Jet, LLC, 455 Wards Corner RoadCincinnati OH 45140 (US)
(151) 2019 03 15
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470868
(540) MiPay
(511) 9, 35, 36
(732) Xiaomi Inc., Floor 13,
Rainbow City Shopping Mall IIof China Resources,NO. 68, Qinghe
Middle Street,Haidian District Beijing (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470926
(540) MIXD FLAVOURS
(531) CFE: 26.04.02, 27.05.09
(511) 5, 9, 34, 35
(732) Quantus Beteiligungs-und Beratungsgesellschaft mbH,
Schutterwälder Straße 2301458 Ottendorf-Okrilla (DE)
(151) 2019 01 10
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470960
(540) BILIY NALYV Dmytro Borysov’s gastrofamily
(531) CFE: 01.15.09, 03.06.06, 05.07.13, 11.03.01, 25.01.15 (511) 33, 43
(732) Borysov Dmytro, Kopylivska Str., 31, fl. 69Kyiv 04073 (UA)
(151) 2019 02 28
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470990
(540) baby Yoshioki panties diapers
(531) CFE: 02.09.01, 03.13.18, 27.05.02, 28.03.00, 29.01.15
(511) 5
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Dzhapan
Tekhnolodzhi Grupp Ko., LTD”, Urbanskogo street, 1, office 6,town
Artem,RU-692770 Primorskiy kray (RU)
(151) 2019 04 04
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1471050
(540) NewTone
(732) Dzhus Volodymyr Yevhenovych,
vul. Korinna, 36m. Kyiv 03026 (UA)
(151) 2019 01 22
(441) 2019 06 24

(511) 35
(581) 2019 06 06

(111) 1471070

(540) STIER
(511) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27
(732) Contorion GmbH, Friedrichstraße 22410969 Berlin (DE)
(151) 2019 02 04
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06

(111) 1471080
(540) Essentia
(531) CFE: 27.05.01
(511) 31
(732) PET360 SRL, Via Amedei, 6I-20123 MILANO (IT)
(151) 2019 01 25
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1471102
(540) STIER
(531) CFE: 03.04.01, 26.04.04, 27.03.03, 29.01.12
(511) 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27
(732) Contorion GmbH, Friedrichstraße 22410969 Berlin (DE)
(151) 2019 02 01
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1471104
(540) VVO
(531) CFE: 26.02.01, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.14 (511) 6, 9, 12, 16, 19,
20, 25, 28, 35, 37, 39, 40, 42
(732) Verkehrsverbund Oberelbe GmbH,
Leipziger Str. 140,01127 Dresden (DE)
(151) 2019 01 25
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1471120
(540) Guzema
(511) 14, 35
(732) Huzema Valeriia Mykhailivna,
vul. Lomonosova, 52/3,kv. 139m. Kyiv 03189 (UA)
(151) 2019 01 09
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1471163
(531) CFE: 28.03.00
(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 04 25
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471175
(540) XPOVI
(732) Karyopharm Therapeutics Inc.,
85 Wells AvenueNewton MA 02459 (US)
(151) 2019 05 06
(441) 2019 07 01

(511) 5
(581) 2019 06 13

(111) 1471200
(540) M
(531) CFE: 20.01.17, 27.01.01, 27.05.21
(732) Spigen Korea Co., Ltd.,
446, Bongeunsa-ro, Gangnam-guSeoul (KR)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 07 01
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(511) 9
(581) 2019 06 13

(111) 1471223
(540) moringly
(531) CFE: 02.03.02, 10.05.17, 27.05.08, 29.01.12
(511) 3, 5, 21
(732) Moringly, s. r. o., Ivánska cesta 30/BSK-821 04 Bratislava (SK)
(151) 2019 02 12
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471281
(540) ZiJin
(531) CFE: 26.01.03, 26.04.03,
26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(511) 6, 14, 37
(732) ZIJIN Bor Copper d.o.o. Bor, Đorđa Vajferta 2919210 Bor (RS)
(151) 2019 02 07
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471283
(540) nouvelle calédonie Pacifique au coeur
(531) CFE: 02.09.01, 26.11.07,
27.05.10, 29.01.13
(511) 35, 38, 39, 41, 43, 45
(732) Nouvelle Calédonie Tourisme Point Sud GIE, Immeuble
Nouméa Centre 20 rue Anatole FranceBP 688F-98845 Nouméa (FR)
(151) 2019 02 11
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471299
(531) CFE: 26.01.03, 26.11.02, 26.13.25, 29.01.13
(511) 6, 14, 37
(732) ZIJIN Bor Copper d.o.o. Bor, Đorđa Vajferta 2919210 Bor (RS)
(151) 2019 02 07
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471325
(540) TNF
(531) CFE: 26.11.02, 27.05.17
(511) 7
(732) WENZHOU TIANFOR AUTOMOBILE BEARING CO.,
LTD., LUO FENG INDUSTRIAL ZONE,TANG XIA TOWN, RUIAN
CITY,WENZHOU325000 ZHEJIANG (CN)
(151) 2019 01 24
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471403
(540) JORPOVI
(531) CFE: 27.05.17
(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 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471407
(540) enelonger
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) BetterPower Battery Co., Ltd., 1F, Bldg. 11, Tongfucun
Industrial Zone,Shiao, Dalang Sub-district,Dalang Street, Bao’an
District,ShenzhenGuangdong (CN)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471408
(540) YOSANE
(531) CFE: 26.13.01, 27.05.01
(511) 17, 20
(732) Zhongjiao Yongsheng Southeast Asia Latex Products
Stock Co., Ltd,, 23rd Floor, Building No. 3,Shanghai ASEAN
Business Building,No. 779 Chunrong Street,Chenggong District,
KunmingYunnan Province (CN)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471413
(540) QLETLI
(531) CFE: 27.05.17
(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 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471484
(531) CFE: 26.04.16
(511) 6, 17, 19
(732) ZHEJIANG MINGSHIXINGXIN HVAC TECHNOLOGY CO.,LTD.,
NO.7-1 FENGYE ROAD,DIANKOU TOWN,ZHUJI CITY,SHAOXING
CITYZHEJANG PROVINCE (CN)
(151) 2018 10 11
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471490
(540) INDA TOY
(531) CFE: 02.01.07, 27.05.15

(511) 28
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(732) ZHEJIANG MUYI IMP.&EXP.CO.,LTD., JINGQI ROAD,WEST
INDUSTRIAL AREA,HUANG YANECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE,TAIZHOU318020 ZHEJIANG (CN)
(151) 2019 03 20
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471493
(540) SENOVA
(511) 12, 37
(732) BEIJING AUTOMOTIVE GROUP CO., LTD,
NO.99 SHUANGHE STREET,SHUNYI DISTRICTBEIJING CITY (CN)
(151) 2019 05 06
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471495
(540) SEAKING
(531) CFE: 26.11.21, 26.13.25, 27.05.02
(511) 7
(732) SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD., NO. 567
LIANGANG ROAD,XUSHUGUAN DEVELOPMENT ZONE,SUZHOU
CITY215151 JIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471500
(540) LAST TOUCH
(511) 36, 37, 39
(732) Prologis, Suite 500, 1800 Wazee StreetDenver CO 80202 (US)
(151) 2018 07 20
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471563
(540) HIGHTEX
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) JUNWU JIANG, 1-91 Donglin Village,Yongquan Town,
Linhai CityZhejiang Province (CN)
(151) 2019 02 04
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471564
(540) RR
(531) CFE: 27.05.19
(511) 9
(732) ZHEJIANG JIESHITAI ELECTRICAL CO., LTD., PUHU
VILLAGE,SHIFAN STREET,YUEQING CITYZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471599
(540) Cbf Design
(511) 25, 35
(732) CBF TEKSTİL VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Atatürk Mh. 324
Sk. No:1-3 Kat: Bodrum Zemin-3-4 Küçükçekmece İSTANBUL (TR)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471624
(540) MASTER PROFESSIONAL
(531) CFE: 24.09.03, 26.04.02, 27.05.24
(511) 3, 8, 11
(732) Rakhimi Sher Khadzhi Mirvais, vul. Topoleva, 26, kv. 20Odesa
65114 (UA)
(151) 2018 03 08
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471637
(531) CFE: 28.03.00
(732) Wang Zhen, No.1, Lane 3, Longquan
Road,TengzhouShandong (CN)
(151) 2019 04 17
(441) 2019 07 01

(511) 14
(581) 2019 06 13

(111) 1471661
(540) FOlee
(531) CFE: 27.05.01
(511) 10
(732) JIANGSU FOLEE MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.,
NO.16, XINGMAO ROAD,ZHENJIANG CITY212009 JIANGSU
PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 08
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471677
(540) MY
(531) CFE: 27.05.01
(511) 16
(732) LOUZHIQIN, No. 30, Liantang Village,Beiyuan Street,Yiwu,
JinhuaZhejiang (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471720
(540) VIVENDI
(511) 9, 28, 35, 38, 41, 42, 45
(732) VIVENDI, 42, avenue de FriedlandF-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 01 18
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471731
(540) MGC
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24
(511) 21
(732) YIWU WEIXIAO IMPORT AND EXPORT CO., LTD,
Room 705, No. 1377,Chouzhou North Road,Futian Street,Yiwu
CityZhejiang Province (CN)
(151) 2019 04 09
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471824
(540) l’atelier de Ben
(531) CFE: 27.05.01

(511) 25
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(732) SHANTOU BENYAN FASHION CO., LTD, 23/F, No. 9
Yushan Road,Xin Cuo Liu Industrial Area,Xinjin Street, Longhu
District,Shantou CityGuangdong Province (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471838
(540) SUNSEA
(531) CFE: 01.15.24, 26.13.25, 27.05.01
(511) 25
(732) Sunsea (Fujian) Garments CO., Ltd., Qingmeng Industrial
Zone,Quanzhou City362005 Fujian Province (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471847
(540) BOOMJOY
(531) CFE: 27.05.01
(511) 21
(732) JIAXING JOYAN HOUSEWARE PRODUCTS CO., LTD, Room
613, Research Building,Shanghai Jiao Tong University(Jiaxing)
Technology Park,NO. 228, Hongye Road,Xiuzhou Industrial
ZoneJiaxing, Zhejiang (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471869
(540) FULONG
(531) CFE: 26.01.03, 26.13.25
(511) 21
(732) TAIZHOU FULONG PLASTIC & RUBBER CO., LTD,
LONGITUDE 2 ROAD,WESTERN INDUSTRIAL AREA,HUANGYAN
,TAIZHOUZHEJIANG (CN)
(151) 2019 03 14
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471875
(540) GAOAO
(531) CFE: 26.01.16, 26.05.01, 27.05.01, 28.03.00
(511) 11
(732) ZHEJIANG GAOAO SANITARY WARE CO., LTD.,
Beicheng Block,West Industrial Park,Huangyan Economic
Development Zone,TaizhouZhejiang (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1472071
(540) JIAJUN
(531) CFE: 07.05.08
(511) 19
(732) GUANGDONG JIAJUN CERAMICS CO.,LTD,
No. 10,New Building Material Industrial Garden,Puqiao, Shahu
Town,Enping529477 Guangdong (CN)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1472078
(540) ELEFTERIA
(511) 5, 10
(732) Alpen Pharma AG, Casinoplatz 2CH-3011 Bern (CH)
(151) 2019 04 11
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1472086
(540) SHILUVIT
(511) 19, 27, 35, 42
(732) Nofisol B.V., Schouw 16NL-2991 DK Barendrecht (NL)
(151) 2018 11 07
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1472188
(540) FreeMaX
(531) CFE: 27.05.01
(511) 34
(732) SHENZHEN FREEMAX TECH CO.,LTD., 1ST & 3RD
FLOOR,NO.17, DAXING 1ST ROAD,BUYONG VILLAGE, SHAJING
STREET,BAOAN DISTRICT, SHENZHENGUANGDONG (CN)
(151) 2019 04 17
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1472207
(540) GOLDIAMO
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(511) 14
(732) GOLDIAMO IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI,
Alemdar Mah. Cagaloglu Hamami Sok.,Yavuz Han Apt. No:2/601,
FatihIstanbul (TR)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1472300
(540) ZUCH
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.09
(511) 9
(732) ZHEJIANG ZUCH TECHNOLOGY CO., LTD., Chongshi
Village,Panshi Town, Yueqing City,Wenzhou325602 Zhejiang (CN)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1472324
(540) LOUIS
(511) 35, 41
(732) SOFPAR 125, 24-32 rue Jean GoujonF-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 03 20
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1472333
(540) SimONet
(531) CFE: 16.01.01, 26.11.22, 27.03.15, 27.05.07
(511) 9, 38, 41, 42
(732) ZAT a.s.,
K Podlesí 541Příbram VI-Březové HoryCZ-261 01 Přibram (CZ)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
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(111) 1472383
(540) SUPREME
(531) CFE: 26.04.01, 27.01.02, 27.05.25
(511) 7
(732) NINGBO SUPREME ELECTRONIC MACHINERY INC.,
No. 219 North Jingu Rd.,Yinzhou DistrictNingbo (CN)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472388
(540) NAVECO
(531) CFE: 27.05.17
(511) 12
(732) NANJING IVECO AUTOMOBILE CO., LTD.,
NO. 8, LILY ROAD, PUKOU DISTRICT, NANJINGJIANGSU (CN)
(151) 2019 03 06
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472431
(540) Myditin
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
(151) 2019 04 18
(441) 2019 07 08

(511) 5
(581) 2019 06 20

(111) 1472446
(531) CFE: 28.03.00
(511) 8
(732) WEIHAI LIYU INDUSTRIAL CO., LTD,
8-5 Shenzhen Road,Wendeng Economic Development
zone,Weihai264400 Shandong (CN)
(151) 2019 02 18
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472462
(540) PARSUN
(531) CFE: 27.01.01
(511) 7
(732) SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD.,
NO. 567 LIANGANG ROAD,XUSHUGUAN DEVELOPMENT
ZONE,SUZHOU CITY215151 JIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472512
(540) little Étoile
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.03
(511) 5
(732) MAX BIOCARE PTY. LTD.,
Level 1-2,667 Chapel StreetSouth Yarra VIC 3141 (AU)
(151) 2019 05 06
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472517
(531) CFE: 28.03.00
(511) 43
(732) SHANDONG PILOT DINING MANAGEMENT CO., LTD, 1-103,
BUILDING 8,RONGSHENG JINXIU LANWAN GARDEN,LICHENG
DISTRICT, JINAN CITYSHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 13
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472526
(540) TWSBI
(531) CFE: 27.05.17
(511) 16
(732) SUZHOU TWSBI CO., LTD, ZHENSHAN WEST
ROAD,CHANGSHAN VILLAGE NANSHA TOWN,ZHANGJIAGANG
CITY, SUZHOUJIANGSU (CN)
(151) 2019 05 13
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472528
(540) OBLICRACY
(511) 9, 35, 41, 42
(732) Quantonomics LCC, Sennhof 20CH-8125 Zollikerberg (CH)
(151) 2019 04 01
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472537
(540) $AVECALL
(531) CFE: 24.17.18, 27.05.01
(732) Katharina von Johnston,
Schleiergasse 2/1/20A-1100 Wien (AT)
(151) 2019 04 01
(441) 2019 07 08

(511) 35, 38, 42
(581) 2019 06 20

(111) 1472644
(540) 30
(531) CFE: 02.09.21, 24.01.05, 24.15.01, 26.04.04
(511) 9
(732) Simple Design Ltd., Vistra Corporate Services
CentreWickhams Cay II, Road TownTortola VG1110 (VG)
(151) 2019 04 29
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472664
(540) PROFICAT
(732) PROFIZOO, s.r.o.,
Pod Divadlem 640 CZ-284 01 Kutná Hora (CZ)
(151) 2018 12 20
(441) 2019 07 08

(511) 5, 31
(581) 2019 06 20

(111) 1472675
(540) JADEVER
(531) CFE: 27.05.11
(511) 9
(732) JADEVER SCALE CO., LTD, 8F-2, NO.11 WU-CHUAN 1
ROAD,SINJHUANG, NEW TAIPEI361000 TAIWAN (CN)
(151) 2019 05 10
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
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(111) 1472694
(540) JHL
(531) CFE: 27.05.17
(511) 6
(732) SHANDONG BAISHENG METAL TECHNOLOGY CO., LTD.,
INTERSECTION OF JINSHAN ROAD AND HUBEI ROAD,HIGH-TECH
ZONE,LINYI CITY276000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 04 17
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472709
(540) TITAN BLACK POWER
(531) CFE: 03.01.04, 26.04.15, 29.01.13
(511) 32
(732) Valentina Koleva Georgieva,
12 Georgi Kochev Str., fl.16, ap. 64BG-5800 Pleven (BG)
(151) 2019 04 11
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472730
(540) CNJST
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) ZHEJIANG JIESHITAI ELECTRICAL CO., LTD., PUHU
VILLAGE,SHIFAN STREET,YUEQING CITYZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472731
(540) OKAYA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Okaya Power Pvt. Ltd.,
D-7, Udyog Nagar, Rohtak RoadNew Delhi 110041 (IN)
(151) 2019 04 01
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472740
(540) NATURAL GAMES
(531) CFE: 03.07.21, 26.04.07, 27.05.01
(732) VEDES Großhandel GmbH,
Beuthener Straße 4390471 Nürnberg (DE)
(151) 2019 04 09
(441) 2019 07 08

(511) 28
(581) 2019 06 20

(111) 1472761
(540) COLD HOT PEARLS AXANOVA(511) 3, 5, 10
(732) Axanova AG, Ottenhofenstrasse 35CH-8738 Uetliburg (CH)
(151) 2019 04 26
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472803
(540) POOLBOX
(732) Georg Utz Holding AG,
Augraben 2-4CH-5620 Bremgarten (CH)
(151) 2019 04 17
(441) 2019 07 08

(511) 20
(581) 2019 06 20

(111) 1472847
(540) Mamba Pops
(511) 30
(732) August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472848
(540) Mamba Shots
(511) 30
(732) August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472849
(540) Mamba Pearls
(511) 30
(732) August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472879
(540) BELSETA
(511) 24
(732) KB SEIREN, LTD.,
6-1-1, Shimokoubata-cho,Sabae-shiFukui 916-0038 (JP)
(151) 2019 04 01
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472893
(540) Donatella
(732) Nico Duijvestijn,
Pouwelslaan 23NL-2675 BK Honselersdijk (NL)
(151) 2019 05 15
(441) 2019 07 08
(111) 1472896
(540) PROFIDOG
(732) PROFIZOO, s.r.o.,
Pod Divadlem 640 CZ-284 01 Kutná Hora (CZ)
(151) 2018 12 20
(441) 2019 07 08

(511) 31
(581) 2019 06 20
(511) 5, 31
(581) 2019 06 20

(111) 1473145
(540) GAMER STORM
(531) CFE: 04.05.21, 27.05.22
(511) 9
(732) BEIJING DEEPCOOL SCI-TECH CO.,LTD., No 101, Floor 1-4,
Building 10,Dijin Road 9, Haidian Dist.Beijing (CN)
(151) 2019 05 14
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473168
(540) NAMYANG NEXMO
(511) 12
(732) NAMYANG NEXMO Co., Ltd,
150, Mongnae-ro,Danwon-gu,Ansan-siGyeonggi-do (KR)
(151) 2019 05 08
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
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(111) 1473198
(540) JINALU
(531) CFE: 27.05.17
(511) 6
(732) LINYI JINHU COLOR COATING ALUMINUM INDUSTRY CO.,
LTD., ZHUDI, MACHANGHU TOWN,HIGH-TECH ZONE,LINYI
CITY276000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 04 16
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473203
(540) ZAISUBAO
(531) CFE: 01.13.01, 03.13.05, 26.03.23,
26.05.04, 27.05.01
(511) 9, 35, 42
(732) HEBEI ZHONGFEITONG NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
LEHUICHENG 1-3-805,NO. 11 ZHONGSHAN EAST ROAD,CHANG’AN
DISTRICT,SHIJIAZHUANG CITYHEBEI PROVINCE (CN)
(151) 2019 04 03
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473252
(540) GERMAN LIQUIDS
(531) CFE: 01.15.14, 26.01.01, 27.05.24
(511) 34, 35
(732) Quantus Beteiligungs-und Beratungsgesellschaft mbH,
Schutterwälder Straße 2301458 Ottendorf-Okrilla (DE)
(151) 2019 01 10
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473300
(540) WATERMAN
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24
(511) 7
(732) SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD.,
NO. 567 LIANGANG ROAD,XUSHUGUAN DEVELOPMENT
ZONE,SUZHOU CITY215151 JIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473335
(531) CFE: 26.03.04, 26.07.25,
28.05.00, 29.01.13
(511) 6, 19, 20, 35, 37, 39, 40, 42
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „MebDvor”,
k. 3, d. 40A, ul. 3 Chepinskaya210034 Vitebsk (BY)
(151) 2018 08 07
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473336
(540) LIVEOBJECTS
(511) 9, 38, 41, 42
(732) ORANGE, 78 rue Olivier de SerresF-75015 PARIS (FR)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473343
(540) NetWork
(531) CFE: 01.05.02, 29.01.12
(511) 35, 38, 41, 42
(732) Shelementsev Illya Oleksandrovych,
vul. Morska, 96,s. Novovasylivka,Bakhchysaraiskyi r-nAutonomous
Republic of Crimea 98421 (UA)
(151) 2019 02 25
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473407
(540) EzOrtho
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 10, 42
(732) EWOO SOFT Co., Ltd.,
#801, 8th Floor, Vatech Networks Building, 13,Samsung 1-ro 2-gil,
Hwaseong-si Gyeonggi-do 18449 (KR)
(151) 2019 04 25
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473433
(540) ZERNO Vodka of the selected grain
(531) CFE: 18.01.08, 26.04.03, 27.05.10, 28.05.00
(511) 33
(732) WTM Establishment, Stadtle 28FL-9490 Vaduz (LI)
(151) 2019 02 05
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473513
(540) 16M
(531) CFE: 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01
(511) 35
(732) Beijing Huijutianxia Investment Co., Ltd.,
Room 1809, Building 2, No.1 Courtyard,Hangfeng Road,Fengtai
DistrictBeijing (CN)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473519
(540) SQM
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.17, 29.01.13
(511) 1, 42, 44
(732) SQM Europe, naamloze vennootschap,
Houtdok-Noordkaai 25 aB-2030 Antwerpen (BE)
(151) 2019 02 07
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
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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) 425281
(531) CFE: 19.07.01, 26.04.02
(511) 33
(732) SYNDICAT DES VINS COTES DE PROVENCE,
Maison des Vins, Route N 7F-83460 LES ARCS (FR)
(151) 2016 12 06
(441) 2017 04 03
(581) 2017 03 16
(111) 879196
(540) NORDFJORD
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH,
Bahnhofstrasse 2599734 Nordhausen (DE)
(151) 2016 11 22
(441) 2017 03 20
(111) 1328692
(531) CFE: 16.01.04
(732) Pryvatne pidpryemstvo „Plai”,
vul. Amosova, 2, of. 10Kyiv 03141 (UA)
(151) 2016 08 09
(441) 2017 02 13

(511) 33
(581) 2017 03 02
(511) 35, 39
(581) 2017 01 26

(111) 1333502
(540) Maxi Milano
(511) 25, 35
(732) MM MODA GRUP TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED
SIRKETI, M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Köknar Sok. 4Güngören
İstanbul (TR)
(151) 2016 11 15
(441) 2017 03 27
(581) 2017 03 09
(111) 1337425
(540) Carborundum
(511) 3, 7, 8, 10
(732) NAXOS-DISKUS Schleifmittelwerke GmbH,
Werner-von-Siemens-Strasse 135510 Butzbach (DE)
(151) 2016 12 20
(441) 2017 04 24
(581) 2017 04 06
(111) 1349243
(540) KAFTA
(531) CFE: 26.04.18, 28.01.00
(732) Mohammad Zarzour son of MHD Kamel,
Damascus-buzoriaDakakin (SY)
(151) 2018 01 09
(441) 2018 04 16

(511) 30
(581) 2018 03 29

(111) 1407671
(540) It’s my knife
(511) 8, 16
(732) KANZAWA TEKKO KABUSHIKI KAISHA (doing business as
KANZAWA WORKS CO., LTD.),
27, Torimachi, Miki-shiHyogo 673-0456 (JP)
(151) 2018 08 31
(441) 2018 10 22
(581) 2018 10 04
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G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.
WZORY UŻYTKOWE
(Y1) (11) 70910

w WUP nr 08/2019 na stronie 2390 w łamie lewym, wiersz 13,14 od góry, jako twórca i uprawniony wpisany jest:
(72) Ziętara Krzysztof, Drzonowo (PL)
Powinno być:
(72) Ziętara Krzysztof, Koleśnik (PL)
(73) Ziętara Krzysztof Ekologiczne Gospodarstwo Rolne, Koleśnik (PL)
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
OGŁOSZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO
O NABORZE NA APLIKACJĘ EKSPERCKĄ
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Wydziale Zmian w Rejestrach II w Departamencie Rejestrów
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• przygotowywanie aktów administracyjnych w ramach postepowania administracyjnego prowadzonego
na podstawie przepisów Prawo własności przemysłowej oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
w szczególności rozpatrywanie wniosków o dokonanie wpisu w rejestrach prowadzonych przez Urząd Patentowy RP;
• badanie składanych wniosków pod względem formalnym oraz analiza dokumentów pod względem zgodności
z obowiązującymi normami prawnymi;
• prowadzenie korespondencji w zakresie toczącego się postępowania;
• przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy oraz sporządzanie
projektów odpowiedzi na skargi;
• korzystanie z elektronicznych systemów służących do obsługi poszczególnych praw własności przemysłowej.
Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe prawnicze;
• znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym;
• znajomość przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej wraz z aktami wykonawczymi;
• znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną w szczególności w zakresie ochrony własności przemysłowej;
• zdolność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków;
• umiejętność obsługi pakietu Office;
• umiejętność dokonywania analizy tekstów i jasnego formułowania wniosków;
• umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
• umiejętność pracy w zespole, staranność, kreatywność i komunikatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny;
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie prawnicze;
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o poziomie znajomości języka
angielskiego;
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo umyślne;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
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Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie doświadczenia zawodowego
(np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o odbyciu stażu, praktyk zawodowych,
potwierdzające okres zatrudnienia/odbywania stażu, zakres obowiązków określający obszar i rodzaj wykonywanych
zadań, kopie opisów stanowisk pracy, kart pracy, kopie zakresów obowiązków).
Termin składania dokumentów: 27 marca 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/DR”.
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/rozmowy kwalifikacyjnej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru 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: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.
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:
https://uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow 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, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 452.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych – adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa
lub wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji,
jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie
z wybranymi osobami.
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(WPISY I SKREŚLENIA)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861), skreślono z listy rzeczników
patentowych z dniem 1 lutego 2020 r. w poz. nr:
2671

Gancarz Marian Ignacy

Opoczno

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861), skreślono z listy rzeczników
patentowych z dniem 10 lutego 2020 r. w poz. nr:
2872

Duda Jan Henryk

Pszczyna

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 1 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:
2612

Szyszkowska Halina

Gołdap

