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Wiadomości
Urzędu Patentowego RP
Warszawa, dnia 31 marca 2020 r.

Nr 3

CZĘŚĆ I

Ogłoszenia o udzielonych prawach

4

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 3/2020

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 234 481 do nr 234 780
oraz 224 409, 228 388, 230 876)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 234699
(41) 2019 09 23
(51) A01B 49/00 (2006.01)
A01B 49/02 (2006.01)
(21) 424906 (22)
2018 03 15

(72) DZIEKAN KRZYSZTOF, Solec-Zdrój (PL)
(73) DZIEKAN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWOPRODUKCYJNO-HANDLOWE DZIEKAN, Solec-Zdrój (PL)
(54) Mechanizm zawieszenia narzędzia wyrównującego glebę
(B1) (11) 234690
(41) 2019 07 01
(51) A01D 46/20 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
B66F 11/00 (2006.01)
(21) 424032 (22)
2017 12 22
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Platforma, zwłaszcza sadownicza

Nr 3/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 234710
(41) 2019 05 06
(51) A01G 7/04 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
(21) 428463 (22)
2018 12 31
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL);
KOPACKI MAREK, Lublin (PL); KWIATKOWSKI MICHAŁ, Lublin (PL);
TEREBUN PIOTR, Lublin (PL); STAREK AGNIESZKA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób stymulacji roślin zielnych
(B1) (11) 234711
(41) 2019 11 04
(51) A01G 7/04 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
(21) 428470 (22)
2018 12 31
(72) PAWŁAT JOANNA, Zemborzyce Podleśne (PL);
KOPACKI MAREK, Lublin (PL); TEREBUN PIOTR, Lublin (PL);
KWIATKOWSKI MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób stymulacji roślin
(B1) (11) 234740
(41) 2019 02 25
(51) A01G 17/14 (2006.01)
A01G 17/04 (2006.01)
A01G 17/10 (2006.01)
(21) 422605 (22)
2017 08 21
(72) OZIMEK KRZYSZTOF, Kolbuszowa (PL)
(73) OZIMEK KRZYSZTOF DENT ROLL SYSTEM CARE, Kolbuszowa (PL)
(54) Uniwersalny wspornik stabilizujący pionowe usytuowanie pnia
drzewa i element konstrukcyjny zwiększający uniwersalność tego
wspornika
(B1) (11) 234707
(41) 2019 12 02
(51) A01K 1/015 (2006.01)
A01K 31/04 (2006.01)
(21) 425634 (22)
2018 05 18
(72) SEKHAR SWAIN CHANDRA, Kostrzyn nad Odrą (PL);
KOPEĆ BOGDAN, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73)	NOVO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(54) Mata do hodowli drobiu
(B1) (11) 234773
(41) 2019 12 02
(51) A01K 13/00 (2006.01)
A01K 15/02 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
(21) 425681 (22)
2018 05 24
(72) BABICZ MAREK, Dawidy (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zabawka dla prosiąt i warchlaków
(B1) (11) 234494
(41) 2019 01 28
(51) A01K 15/02 (2006.01)
A61H 3/00 (2006.01)
(21) 422318 (22)
2017 07 23
(72) ZAWISKI MICHAŁ, Zawadzkie (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do mechanicznego pobudzania generatorów wzorca gryzoni i ssaków czworonożnych, wywołującego efekt kroczenia
na kończynach tylnych
(B1) (11) 234666
(41) 2019 11 04
(51) A01K 63/04 (2006.01)
(21) 425372 (22)
2018 04 26
(72) JANKIEWICZ JANUSZ, Warszawa (PL); BRZESKI JERZY, Raszyn (PL);
KONTER STANISŁAW, Warszawa (PL)
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(73)	AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Filtr wody do akwarium
(B1) (11) 234748
(41) 2019 04 08
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(21) 423044 (22)
2017 10 03
(72)	NIEGOWSKI ZDZISŁAW MARIAN, Płatkownica (PL); WYROBEK
ARTUR, Kołodziąż (PL); HOŁOWNICKI RYSZARD, Skierniewice (PL)
(73)	NIEGOWSKI ZDZISŁAW AGROLA ZAKŁAD
HANDLOWO-PRODUKCYJNY, Płatkownica (PL)
(54) Belka opryskowa do 2-rzędowego opryskiwacza sadowniczego
(B1) (11) 234663
(41) 2019 07 29
(51) A01M 7/00 (2006.01)
B05B 5/043 (2006.01)
B05B 5/00 (2006.01)
(21) 424313 (22)
2018 01 19
(72) KUNA-BRONIOWSKI MAREK, Lublin (PL); MAKARSKI PIOTR,
Lublin (PL); KUNA-BRONIOWSKA IZABELA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Układ do wykrywania zjawiska dryfu oprysku
(B1) (11) 234744
(41) 2019 03 25
(51) A01N 37/06 (2006.01)
A01N 33/08 (2006.01)
A01N 25/24 (2006.01)
(21) 422943 (22)
2017 09 22
(72) ŚWIĘTOSŁAWSKI JANUSZ, Jaworzno (PL); PATRZAŁEK MICHAŁ,
Jaworzno (PL); KOT MARIUSZ, Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL); RADWAN-PYTLEWSKI TADEUSZ, Jaworzno (PL)
(73) ICB PHARMA SPÓŁKA JAWNA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI,
PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI, Jaworzno (PL)
(54) Ciekły adiuwant do pestycydów
(B1) (11) 234705
(41) 2019 11 18
(51) A01N 43/42 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
D21H 21/36 (2006.01)
(21) 425468 (22)
2018 05 07
(72) BANGROWSKA AGNIESZKA, Ruda Śląska (PL);
MUSIOŁ ROBERT, Będzin (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Preparat grzybobójczy, zwłaszcza do konserwacji materiałów
bibliotecznych lub archiwalnych
(B1) (11) 234499
(41) 2019 09 09
(51) A01N 63/00 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/06 (2006.01)
C12R 1/07 (2006.01)
C12R 1/38 (2006.01)
(21) 424794 (22)
2018 03 08
(72) POPOWSKA MAGDALENA, Nowa Iwiczna (PL)
(73) BACTREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Kompozycja zawierająca wyizolowane szczepy saprofitycznych
bakterii glebowych, biopreparat zawierający taką kompozycję wykorzystywane do zwalczania patogenów roślin w glebie, użyźniania
gleby i przywracania naturalnej równowagi biologicznej mikroflory
oraz biostymulacji rozwoju i wzrostu roślin w sposobach i zastosowaniach je wykorzystujących
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(B1) (11) 234508
(41) 2016 03 14
(51) A21D 13/80 (2017.01)
A23L 33/16 (2016.01)
(21) 409321 (22)
2014 08 29
(72) DĘBSKA ALEKSANDRA, Sokołów (PL)
(73) OLDAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Ciastko-suplement diety, wzbogacone w biologicznie aktywne
formy selenu
(B1) (11) 234731
(41) 2017 10 23
(51) A23B 4/24 (2006.01)
C02F 1/78 (2006.01)
A23B 4/26 (2006.01)
(21) 416901 (22)
2016 04 19
(72) CIEŚLICKI BOGUSŁAW, Gdańsk (PL)
(73) CIEŚLICKI BOGUSŁAW BIOPASZ, Gdańsk (PL)
(54) Sposób oraz układ do przygotowania półproduktu rybnego
do przetworzenia w prezerwach
(B1) (11) 234725
(41) 2019 03 11
(51) A23B 7/00 (2006.01)
A23B 7/06 (2006.01)
A23B 7/04 (2006.01)
A23B 7/08 (2006.01)
A23B 7/10 (2006.01)
A23B 7/148 (2006.01)
A23B 7/153 (2006.01)
(21) 426925 (22)
2018 09 05
(72) ULRICH-ZWOIŃSKA GRAŻYNA, Warszawa (PL)
(73) ULRICH-ZWOIŃSKA GRAŻYNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób sporządzania sałatek z owoców i monoproduktów
owocowych o przedłużonym okresie przydatności do spożycia
(B1) (11) 234730
(41) 2017 10 09
(51) A23B 7/157 (2006.01)
A23B 7/158 (2006.01)
A23L 3/358 (2006.01)
(21) 416754 (22)
2016 04 05
(72) CIEŚLICKI BOGUSŁAW, Gdańsk (PL)
(73) CIEŚLICKI BOGUSŁAW BIOPASZ, Gdańsk (PL)
(54) Sposób do ozonowania spożywczych produktów roślinnych
oraz system redystrybucji wody w procesie ozonowania spożywczych produktów roślinnych
(B1) (11) 234698
(41) 2019 09 23
(51) A23K 10/16 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 40/10 (2016.01)
A23K 50/42 (2016.01)
C12N 1/20 (2006.01)
(21) 424873 (22)
2018 03 14
(72) KLIKS JAROSŁAW, Kargowa (PL)
(73)	ANIMALIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Glińsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulatu dla zwierząt domowych, zwłaszcza kotów
(B1) (11) 234694
(41) 2018 10 22
(51) A23L 2/38 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/19 (2016.01)
A23C 21/00 (2006.01)
B01J 13/04 (2006.01)
A61K 9/50 (2006.01)
(21) 421302 (22)
2017 04 13
(72) WALCZAK AGATA, Łódź (PL)

(73)	EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania napojów w puszkach z mikrokapsułkami
(B1) (11) 234697
(41) 2018 12 03
(51) A23N 15/04 (2006.01)
A23N 7/02 (2006.01)
(21) 421674 (22)
2017 05 22
(72) ŻEBRAK KRZYSZTOF, Tczyca (PL)
(73) ŻEBRAK KRZYSZTOF GOSPODARSTWO ROLNE, Tczyca (PL)
(54) Urządzenie do wycinania głąba z kapusty
(B1) (11) 234550
(41) 2017 12 04
(51) A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/343 (2006.01)
(21) 417391 (22)
2016 06 03
(72) CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ, Przysucha (PL);
DOBROWOLSKI JACEK, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie do identyfikacji parametrów fizycznych artykułów
prętopodobnych przemysłu tytoniowego
(B1) (11) 234551
(41) 2018 01 15
(51) A24C 5/356 (2006.01)
B65G 65/23 (2006.01)
(21) 417941 (22)
2016 07 13
(72) POZORSKI ROBERT, Chodzież (PL); POTER JAKUB, Radom (PL);
OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Zespół obracający oraz sposób i maszyna do opróżniania kasety
wypełnionej artykułami prętopodobnymi przemysłu tytoniowego
(B1) (11) 234600
(41) 2018 02 26
(51) A41D 13/02 (2006.01)
(21) 418438 (22)
2016 08 23
(72) KORZEP KRZYSZTOF, Kolno (PL); KORZEP WIESŁAW, Kolno (PL)
(73) KORZEP KRZYSZTOF HETMAN PRODUKCJA SPÓŁKA
CYWILNA, Kolno (PL); KORZEP WIESŁAW HETMAN PRODUKCJA
SPÓŁKA CYWILNA, Kolno (PL)
(54) Komplet odzieży roboczej
(B1) (11) 234481
(41) 2014 07 18
(51) A43B 3/12 (2006.01)
A43B 7/00 (2006.01)
A43B 5/08 (2006.01)
(21) 402761 (22)
2013 02 14
(72) POSTAWA KRZYSZTOF, Gliwice (PL)
(73) POSTAWA KRZYSZTOF, Gliwice (PL)
(54) Sandał typu japonka
(B1) (11) 234675
(41) 2016 08 01
(51) A47B 47/00 (2006.01)
A47B 47/04 (2006.01)
A47B 53/00 (2006.01)
A47B 57/00 (2006.01)
(21) 410991 (22)
2015 01 18
(72) LECIEJEWSKA JOANNA, Poznań (PL);
LENART WIKTORIA, Wrocław (PL)
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo (PL)
(54) Systemowy zestaw meblowy do samodzielnego montażu oraz
sposób montażu zestawu meblowego
(B1) (11) 234771
(41) 2019 06 17
(51) A47C 1/024 (2006.01)
A47C 3/025 (2006.01)

Nr 3/2020

(21)
(72)
(73)
(54)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

A47C 7/14 (2006.01)
A47C 7/46 (2006.01)
A47C 9/00 (2006.01)
423897 (22)
2017 12 14
MAZUR TADEUSZ, Michałowice (PL)
MAZUR TADEUSZ, Michałowice (PL)
Fotel

(B1) (11) 234597
(41) 2019 05 20
(51) A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
(21) 423424 (22)
2017 11 13
(72) SŁOWIŃSKI STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) SŁOWIŃSKI STANISŁAW, Kraków (PL)
(54) Mechanizm napędu wózka inwalidzkiego
(11) 234659
(41) 2019 01 28
A61G 7/057 (2006.01)
422366 (22)
2017 07 27
POZNAŃSKI PIOTR, Skokówka (PL)
POZNAŃSKI PIOTR MASKET, Skokówka (PL)
Materac przeciwodleżynowy sensoryczny

(B1) (11) 234583
(41) 2018 09 10
(51) A47K 3/12 (2006.01)
(21) 420739 (22)
2017 03 06
(72)	ŁABNO TOMASZ, Tarnów (PL)
(73)	ŁABNO TOMASZ, Tarnów (PL)
(54) Podkładka do kąpieli

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

(B3) (11) 234504
(41) 2014 10 13
(51) A47K 11/06 (2006.01)
(21) 403375 (22)
2013 03 29
(61) 229256
(72) ZAWROTNIAK BOŻENA, Kraków (PL); PANCERZ JANUSZ,
Kraków (PL)
(73) ZAWROTNIAK BOŻENA, Kraków (PL); PANCERZ JANUSZ,
Kraków (PL)
(54) Rozkładany jednorazowy nocnik

(B1) (11) 234655
(41) 2018 09 24
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
(21) 420968 (22)
2017 03 23
(72) BORKOWSKI PIOTR, Białystok (PL); STEPANIUK KATARZYNA,
Bielsk Podlaski (PL); ZUZDA JOLANTA GRAŻYNA, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Urządzenie do ćwiczeń stawu biodrowego

(B1) (11) 234589
(41) 2016 08 16
(51) A61B 1/307 (2006.01)
A61B 17/42 (2006.01)
A61M 25/06 (2006.01)
(21) 411201 (22)
2015 02 11
(72) BURDZIŃSKA ANNA, Warszawa (PL); KAUPA PATRYK,
Józefosław (PL); DYBOWSKI BARTOSZ, Warszawa (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Zestaw do wykonywania kątowych wstrzyknięć do ściany cewki
moczowej na zadaną głębokość
(B1) (11) 234648
(41) 2019 05 06
(51) A61B 5/00 (2006.01)
G08C 13/00 (2006.01)
G08C 17/02 (2006.01)
(21) 423309 (22)
2017 10 30
(72) CIUBA TOMASZ, Olkusz (PL); KOTERAS ROMAN, Mysłowice (PL)
(73) MEDICAL SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Sposób i układ do stałego monitorowania bezpieczeństwa
i podstawowych funkcji życiowych podopiecznych
(B1) (11) 234637
(41) 2019 07 01
(51) A61B 17/80 (2006.01)
(21) 424141 (22)
2017 12 30
(72) PAŁKA ŁUKASZ, Żary (PL); CYKOWSKA-BŁASIAK
MAŁGORZATA, Kłobuck (PL); DOBRZYŃSKI MACIEJ, Wrocław (PL);
ZARZYCKI ROLAND, Wrocław (PL); HALCZUK PIOTR, Wrocław (PL)
(73) SCIENCEBIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Płytka do osteotomii
(B1) (11) 234545
(41) 2016 02 29
(51) A61F 7/00 (2006.01)
A61B 18/02 (2006.01)
(21) 409212 (22)
2014 08 19
(72) JUSZCZE PAWEŁ, Dąbrowa Górnicza (PL);
KWICZAŁA ANDRZEJ, Zebrzydowice (PL)
(73) JBG-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszowice (PL)
(54) Komora kriogeniczna
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(B1) (11) 234646
(41) 2019 03 11
(51) A61K 9/107 (2006.01)
A61K 31/41 (2006.01)
(21) 422756 (22)
2017 09 06
(72) JAROMIN ANNA, Wrocław (PL); PIĘTKA-OTTLIK MAGDALENA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL); POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Formulacje doustne przeznaczone do uwalniania w okrężnicy,
zawierające N-podstawiony benzizoselenazol-3(2H)-on
(B1) (11) 234708
(41) 2019 08 12
(51) A61K 31/26 (2006.01)
A61K 33/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 426791 (22)
2018 08 27
(72) WIKTORSKA KATARZYNA, Warszawa (PL); MIELCZAREK LIDIA,
Borkowo (PL); CHILMONCZYK ZDZISŁAW, Warszawa (PL);
KRUG PAMELA, Warszawa (PL); KARASIŃSKI JAKUB, Białobrzegi (PL);
BULSKA EWA, Warszawa (PL); MAZUR MACIEJ, Warszawa (PL);
KACZYŃSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73)	NARODOWY INSTYTUT LEKÓW W WARSZAWIE, Warszawa (PL);
UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL); WARSZAWSKI
UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL); INSTYTUT
MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. MIROSŁAWA
MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Koniugaty nanocząstek selenu i izotiocyjanianów do zastosowania w leczeniu nowotworów
(B1) (11) 234541
(41) 2005 03 07
(51) A61K 31/365 (2006.01)
A61K 9/28 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
(21) 367738 (22)
2002 10 16
(30) 0124953.1
2001 10 17	GB
(86) 2002 10 16
PCT/EP02/11589
(87) 2003 04 24
WO03/032978
(72) DEDERICHS JÜRGEN, Neuenburg (DE); RIGASSI THOMAS,
Zofingen (CH)
(73)	NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(54) Sposób wytwarzania tabletki dojelitowej zawierającej kwas
mykofenolowy lub sól mykofenolanową
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(B1) (11) 234554
(41) 2018 03 12
(51) A61K 31/496 (2006.01)
A61K 31/513 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 418515 (22)
2016 08 31
(72) TYLICKI ADAM, Białystok (PL); SIEMIENIUK MAGDALENA,
Białystok (PL); CZYŻEWSKA URSZULA, Supraśl (PL); WINNICKA
KATARZYNA, Białystok (PL); SOSNOWSKA KATARZYNA, Kuriany (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL);
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Mieszanina oksytiaminy i ketokonazolu oraz kompozycja farmaceutyczna

A61K 36/49 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/534 (2006.01)
A61K 36/537 (2006.01)
A61K 36/70 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61K 36/882 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)
(21) 412779 (22)
2015 06 19
(72) BRACH BRONISŁAW, Jasło (PL)
(73) BRACH BRONISŁAW, Jasło (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozycji ziołowych, kompozycja ziołowa oraz zastosowanie kompozycji ziołowej

(B1) (11) 234542
(41) 2013 09 30
(51) A61K 31/506 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 402710 (22)
2011 06 17
(30) 1732/CHE/2010 2010 06 21
IN
	EP10460039.0 2010 09 20	EP
(86) 2011 06 17
PCT/EP11/03020
(87) 2011 12 29
WO11/160798
(72) RAVULA SAYISIVA PRASAD, Andhra Pradesh (IN);
MAMIDI ANAND KUMAR, Andhra Pradesh (IN)
(73) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA
AKCYJNA, Starogard Gdański (PL)
(54) Sposób otrzymywania kompozycji farmaceutycznej zawierającej imatinib lub jego farmaceutycznie dopuszczalną sól

(B1) (11) 234670
(41) 2019 05 20
(51) A61K 36/16 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
(21) 423496 (22)
2017 11 18
(72) SOCHOCKA MARTA, Wrocław (PL); LESZEK JERZY, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie wyciągu z liści miłorzębu japońskiego Ginkgo
biloba

(B1) (11) 234591
(41) 2017 03 13
(51) A61K 35/618 (2015.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 413883 (22)
2015 09 09
(72) CAŁKOSIŃSKI IRENEUSZ, Wrocław (PL); GAMIAN ANDRZEJ,
Wrocław (PL); MAŁOLEPSZA-JARMOŁOWSKA KATARZYNA,
Wrocław (PL); LEŚKÓW ANNA, Wrocław (PL);
GOSTOMSKA-PAMPUCH KINGA, Wrocław (PL); RYPUŁA KRZYSZTOF,
Siechnice (PL); KUMALA ALEKSANDRA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL);
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL); INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Sposób izolowania śluzu ślimaka, kompozycja i zastosowanie
śluzu ślimaka Arion rufus
(B1) (11) 234592
(41) 2017 03 13
(51) A61K 35/618 (2015.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 413884 (22)
2015 09 09
(72) CAŁKOSIŃSKI IRENEUSZ, Wrocław (PL); GAMIAN ANDRZEJ,
Wrocław (PL); MAŁOLEPSZA-JARMOŁOWSKA KATARZYNA,
Wrocław (PL); LEŚKÓW ANNA, Wrocław (PL);
GOSTOMSKA-PAMPUCH KINGA, Wrocław (PL); RYPUŁA
KRZYSZTOF, Siechnice (PL); KUMALA ALEKSANDRA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL);
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL); INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Sposób izolowania śluzu ślimaka, kompozycja i zastosowanie
śluzu ślimaka Limax maximus
(B1) (11) 234538
(41) 2017 01 02
(51) A61K 36/14 (2006.01)
A61K 36/15 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/36 (2006.01)

(B1) (11) 234534
(41) 2018 07 02
(51) A61L 27/12 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
(21) 420057 (22)
2016 12 30
(72)	ŁOJKOWSKI WITOLD, Warszawa (PL); CHUDOBA TADEUSZ,
Warszawa (PL); PIETRZYKOWSKA ELŻBIETA, Łochów (PL);
MUKHOVSKYI ROMAN, Novyi Rozdil (UA); DĄBROWSKA SYLWIA,
Kulesze Kościelne (PL); CHODARA AGNIESZKA, Janów Lubelski (PL);
LOCS JANIS, Jaunolaine (LV); KROPIWNICKI JACEK, Białystok (PL);
CHARKIEWICZ MICHAŁ, Juchnowiec Kościelny (PL)
(73) INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytowych implantów kostnych,
sposób wytwarzania granulatu na kompozytowe implanty kostne
i kompozytowy implant kostny
(B1) (11) 234586
(41) 2019 03 11
(51) A61M 15/00 (2006.01)
(21) 422716 (22)
2017 08 31
(72) ROSZCZYK PAWEŁ, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKI WALDEMAR,
Bydgoszcz (PL); SOSNOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); MOSKAL
ARKADIUSZ, Cegielnia (PL); KLUCZ EMIL, Jadowniki Rycerskie (PL);
RATAJCZAK RADOSŁAW, Bydgoszcz (PL); ŻEBROWSKI PAWEŁ,
Szczecin (PL); SIERACKI FILIP, Bydgoszcz (PL); CICHOSZ ANNA,
Bydgoszcz (PL); MATULEWICZ KAROLINA, Gorzów Wielkopolski (PL);
ŚWIETLIK DARIA, Bydgoszcz (PL); SIEROSŁAWSKA ANNA,
Bydgoszcz (PL); MRÓZ PAULINA, Bydgoszcz (PL); SICHEL JOANNA,
Gąbin (PL); RYCHŁAWSKI KRZYSZTOF, Sicienko (PL); KLUCZ
KRZYSZTOF, Ciele (PL); WIRWICKI MATEUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) PULINNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(54) Inhalator pojedynczej dawki suchego proszku
(B1) (11) 234546
(41) 2016 08 29
(51) A61M 25/00 (2006.01)
(21) 411380 (22)
2015 02 25
(72) MILEWSKI KRZYSZTOF, Katowice (PL); BUSZMAN PAWEŁ,
Katowice (PL); BUSZMAN PIOTR, Katowice (PL)
(73) INNOVATIONS FOR HEART AND VESSELS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Wewnątrznaczyniowy cewnik do diagnostyki inwazyjnej naczyń obwodowych
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(B1) (11) 234497
(41) 2019 09 23
(51) A62C 2/10 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
A62C 4/00 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
B32B 7/00 (2006.01)
(21) 424973 (22)
2018 03 20
(72) JAWOR WOJCIECH, Nowy Sącz (PL)
(73) JAWOR WOJCIECH GLOBAL SYSTEM, Brzezna (PL)
(54) Płaszcz przeciwpożarowy
(B1) (11) 234642
(41) 2019 07 29
(51) A63B 23/16 (2006.01)
(21) 424281 (22)
2018 01 16
(72) JANIA MICHAŁ, Myślenice (PL)
(73) JANIA MICHAŁ, Myślenice (PL)
(54) Przyrząd do ćwiczeń usprawniających wyprost palców ręki
niedowładnej
(B1) (11) 234495
(41) 2018 04 23
(51) A63G 7/00 (2006.01)
A63G 21/20 (2006.01)
(21) 424076 (22)
2017 12 31
(72)	GOCZAŁ MAREK, Zebrzydowice (PL); SITEK RADOSŁAW,
Kraków (PL)
(73)	ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(54) Układ zawieszenia pojazdu torowego
(B1) (11) 234729
(41) 2017 05 22
(51) B01D 1/22 (2006.01)
(21) 415422 (22)
2015 12 21
(72) DZIAK JANUSZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Wyparka cienkowarstwowa statyczna oraz ścianka wyparna
wyparki cienkowarstwowej statycznej
(B1) (11) 234603
(41) 2012 11 19
(51) B01D 17/00 (2006.01)
B01D 53/96 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
(21) 394872 (22)
2011 05 16
(72) ŚCIĄŻKO MAREK, Katowice (PL); SOBOLEWSKI ALEKSANDER,
Zabrze (PL); WIĘCŁAW-SOLNY LUCYNA, Chorzów (PL);
TATARCZUK ADAM, Zabrze (PL); BAJ STEFAN, Gliwice (PL);
CHROBOK ANNA, Gliwice (PL); SIEWNIAK AGNIESZKA, Katowice (PL);
KRAWCZYK TOMASZ, Racibórz (PL)
(73) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(54) Sposób rozdziału mieszanin po absorpcji CO2
(B1) (11) 234765
(41) 2017 07 03
(51) B01D 24/46 (2006.01)
B01D 35/157 (2006.01)
B01D 35/22 (2006.01)
(21) 415578 (22)
2015 12 29
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ, Puławy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób przeciwdziałania kanałowaniu płynu przepływającego
przez złoże drobnoziarniste
(B1) (11) 234689
(41) 2017 10 09
(51) B01D 45/06 (2006.01)
B01D 45/12 (2006.01)
(21) 416774 (22)
2016 04 07
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ, Puławy (PL)
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(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54)	Grawitacyjny lub odśrodkowo-grawitacyjny, ciśnieniowy separator proszków, past lub lepkich żywic ze strumienia gazu
(B1) (11) 234607
(41) 2016 02 01
(51) B01D 45/08 (2006.01)
(21) 408944(22)
2014 07 22
(72) DZIUBEŁA MARIUSZ, Ruda Strawczyńska (PL); PAWLAK
ŁUKASZ, Gołuchów (PL)
(73) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Odpylacz grawitacyjny
(B1) (11) 234684
(41) 2014 04 14
(51) B01D 53/60 (2006.01)
B01D 53/79 (2006.01)
(21) 401173 (22)
2012 10 12
(72) BUJAK JANUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) BUJAK JANUSZ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób utylizacji odpadów oraz linia technologiczna do utylizacji odpadów
(B1) (11) 234647
(41) 2018 07 02
(51) B01D 53/60 (2006.01)
B01D 53/64 (2006.01)
C04B 7/52 (2006.01)
(21) 420009 (22)
2016 12 28
(72)	GŁODEK-BUCYK EWA, Kędzierzyn-Koźle (PL); KALINOWSKI
WOJCIECH, Opole (PL); SŁADECZEK FRANCISZEK, Opole (PL);
WEISSER PATRYK, Kamień Śląski (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ do oczyszczania gazów odlotowych z pieców
do wypalania klinkieru z tlenków azotu i siarki oraz rtęci
(B1) (11) 234483
(41) 2017 03 13
(51) B01F 3/00 (2006.01)
C04B 20/00 (2006.01)
(21) 413831 (22)
2015 09 04
(72) WEŁNOWSKI DAMIAN, Bydgoszcz (PL)
(73) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania dodatku do mieszanki samopoziomującej
o zwiększonych walorach użytkowych
(B1) (11) 234742
(41) 2019 02 25
(51) B01F 7/06 (2006.01)
C05F 3/06 (2006.01)
(21) 422630 (22)
2017 08 24
(72)	GUGAŁA MAREK, Mozolice Duże (PL); KAPELA KRZYSZTOF,
Siedlce (PL); ZARZECKA KRYSTYNA, Siedlce (PL); SIKORSKA ANNA,
Ciechanów (PL); GROTKIEWICZ KATARZYNA, Słaboszów (PL);
TOBIASZ-SALACH RENATA, Zaczernie (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Mieszadło do gnojowicy
(B1) (11) 234664
(41) 2019 07 29
(51) B01F 7/06 (2006.01)
C05F 3/06 (2006.01)
(21) 424375 (22)
2018 01 25
(72)	GUGAŁA MAREK, Mozolice Duże (PL); KAPELA KRZYSZTOF,
Siedlce (PL); ZARZECKA KRYSTYNA, Siedlce (PL); MALAGA-TOBOŁA
URSZULA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL); UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA
KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Dwufazowe mieszadło do gnojowicy
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(B1) (11) 234620
(41) 2016 05 09
(51) B01F 7/16 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
(21) 410003 (22)
2014 11 04
(72) STORY GRZEGORZ, Nowogard (PL); KORDAS MARIAN,
Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Przegroda mieszalnika
(B1) (11) 234486
(41) 2017 08 16
(51) B01F 7/16 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/00 (2006.01)
B28C 5/16 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
(21) 416111 (22)
2016 02 11
(72) RAJCZYK JAROSŁAW, Częstochowa (PL); RAJCZYK PAWEŁ,
Częstochowa (PL); CZOPEK MICHAŁ, Sosnowiec (PL);
RAJCZYK MARLENA, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Mieszadło
(B1) (11) 234656
(41) 2018 11 05
(51) B01F 7/18 (2006.01)
B01F 3/12 (2006.01)
(21) 421372 (22)
2017 04 24
(72) FLIZIKOWSKI JÓZEF, Bydgoszcz (PL); KRUSZELNICKA
WERONIKA, Nowawieś Pałucka (PL); SADKIEWICZ JÓZEF,
Bydgoszcz (PL); TOMPOROWSKI ANDRZEJ, Rynarzewo (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Mieszalnik dozujący
(B1) (11) 234662
(41) 2019 07 15
(51) B01F 7/18 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
(21) 424165 (22)
2018 01 03
(72) MAZUR MAKSYMILIAN, Krasne (PL)
(73) METAL PROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL); MAZUR MAKSYMILIAN,
Krasne (PL)
(54) Mieszadło pionowe z dyszowymi wirującymi modułami mieszającymi
(B1) (11) 234580
(41) 2018 11 05
(51) B01F 7/24 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
(21) 421415 (22)
2017 04 26
(72)	GUGAŁA MAREK, Mozolice Duże (PL); KAPELA KRZYSZTOF,
Siedlce (PL); ZARZECKA KRYSTYNA, Siedlce (PL); NIEWĘGŁOWSKI
MAREK, Siedlce (PL); KOCIRA SŁAWOMIR, Lublin (PL);
SIKORSKA ANNA, Ciechanów (PL); MYSTKOWSKA IWONA,
Międzyrzecz Podlaski (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Mieszalnik do pasz sypkich
(B1) (11) 234579
(41) 2018 02 12
(51) B01F 15/06 (2006.01)
B01F 7/26 (2006.01)
(21) 421328 (22)
2017 04 18
(72) PIETROWICZ SŁAWOMIR, Wrocław (PL); BŁASIAK PRZEMYSŁAW,
Osada Leśna (PL); CZAJKOWSKI CEZARY, Wrocław (PL);
NOWAK ANDRZEJ, Starachowice (PL); RAK JÓZEF, Zielona Góra (PL);
ŻURAW AGNIESZKA, Wrocław (PL); BARYLAK SZYMON, Ząbkowice
Śląskie (PL)

(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL);
GLOBIMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ząbkowice Śląskie (PL)
(54) Mieszadło dyspergujące z pulsacyjnym wymiennikiem ciepła
(B1) (11) 234584
(41) 2019 01 14
(51) B01J 20/30 (2006.01)
B01J 20/32 (2006.01)
B01D 71/10 (2006.01)
B01D 71/12 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
B01D 71/02 (2006.01)
(21) 422096 (22)
2017 07 03
(72) SITKO RAFAŁ, Sosnowiec (PL); ŁUKOJKO EWA, Ruda Śląska (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanych membran do sorpcji
jonów metali i związków organicznych
(B1) (11) 234573
(41) 2015 05 25
(51) B01J 20/34 (2006.01)
B01J 20/04 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
(21) 406868
(22)
2014 01 17
(72) PAWLAK-KRUCZEK HALINA, Wrocław (PL);
BARANOWSKI MARCIN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób regeneracji sorbentu wapniowego do wychwytywania
CO2 w pętli chemicznej
(B1) (11) 234606
(41) 2015 12 21
(51) B01J 23/44 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
C25B 11/08 (2006.01)
H01M 4/88 (2006.01)
H01M 4/92 (2006.01)
(21) 408564 (22)
2014 06 16
(72) BORODZIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); JUCHNIEWICZ KAROL,
Białystok (PL); KĘDZIERZAWSKI PIOTR, Warszawa (PL); ZIMOCH
AGATA, Kamień Pomorski (PL); KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF
JAN, Warszawa (PL); MAŁOLEPSZY ARTUR, Częstochowa (PL);
MAZURKIEWICZ MARTA, Nowe Grocholice (PL); MIKOŁAJCZUKZYCHORA ANNA, Niemojki (PL); STOBIŃSKI LESZEK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Katalizator Pd/ZrO2/C, sposób otrzymywania katalizatora Pd/
ZrO2/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
(B1) (11) 234633
(41) 2018 01 29
(51) B01J 23/89 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C01G 49/08 (2006.01)
C01G 7/00 (2006.01)
(21) 418123 (22)
2016 07 28
(72) PULIT-PROCIAK JOLANTA, Kraków (PL); CHWASTOWSKI
JAROSŁAW, Zawada (PL); BANACH MARCIN, Górka Stogniowska (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanokompozytu tlenku żelaza i złota
(B1) (11) 234652
(41) 2016 12 19
(51) B01J 23/755 (2006.01)
B01J 23/83 (2006.01)
(21) 412766 (22)
2015 06 18
(72) KONKOL MARCIN, Puławy (PL); ANTONIAK-JURAK
KATARZYNA, Puławy (PL); BICKI ROBERT, Puławy (PL);
KOWALIK PAWEŁ, Puławy (PL)
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(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Katalizator do uwodornienia olejów i tłuszczów pochodzenia naturalnego, w szczególności roślinnego oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 234574
(41) 2015 09 28
(51) B02C 2/10 (2006.01)
(21) 407627 (22)
2014 03 24
(72) KRAWCZYK JANUSZ, Kraków (PL); BLINIČEV VALERÂN
NIKOLAJEVIČ, Ivanovo (RU); POSTNIKOVA IRINA VIKTORËVA,
Ivanovo (RU); ČAGIN OLEG VÂČESLAVOVIČ, Ivanovo (RU)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL); IVANOVSKIJ GOSUDARSTVENNYJ HIMIKOTECHNOLOGIČESKIJ UNIVERSITET, Ivanovo (RU)
(54) Młyn koloidalny
(B1) (11) 234585
(41) 2019 02 11
(51) B02C 13/06 (2006.01)
B02C 13/28 (2006.01)
(21) 422464 (22)
2017 08 07
(72)	GOLANKA LESZEK, Gliwice (PL)
(73) SKOTAREK WIESŁAW PROFIT, Tuszów Narodowy (PL)
(54) Maszyna do rozdrabniania surowców mineralnych, zwłaszcza
surowców skalnych
(B1) (11) 234679
(41) 2017 03 27
(51) B02C 13/22 (2006.01)
B02C 13/28 (2006.01)
(21) 413997 (22)
2015 09 15
(72) STYP-REKOWSKI MICHAŁ, Tryszczyn (PL); FLIZIKOWSKI
JÓZEF, Bydgoszcz (PL); BOROWSKI ZBIGNIEW, Bydgoszcz (PL);
MATUSZEWSKI MACIEJ, Reptowo (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Turbo-młyn, tarczowo-palcowy
(B1) (11) 234685
(41) 2015 09 28
(51) B02C 19/06 (2006.01)
(21) 407628 (22)
2014 03 24
(72) KRAWCZYK JANUSZ, Kraków (PL); BLINIČEV VALERÂN
NIKOLAJEVIČ, Ivanovo (RU); POSTNIKOVA IRINA VIKTORËVA,
Ivanovo (RU); ČAGIN OLEG VÂČESLAVOVIČ, Ivanovo (RU)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL); IVANOVSKIJ GOSUDARSTVENNYJ HIMIKOTECHNOLOGIČESKIJ UNIVERSITET, Ivanovo (RU)
(54) Przeciwprądowy młyn strumieniowy
(B1) (11) 234680
(41) 2018 03 26
(51) B07B 1/00 (2006.01)
B07B 15/00 (2006.01)
B07B 4/04 (2006.01)
(21) 418769 (22)
2016 09 20
(72) SKIBIŃSKI TYTUS, Gdynia (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH CEMA SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(54) Mobilna kontenerowa wytwórnia suszonych piasków i zapraw
budowlanych
(B1) (11) 234581
(41) 2018 11 19
(51) B07B 1/28 (2006.01)
(21) 421540 (22)
2017 05 09
(72) PATER PAWEŁ, Bydgoszcz (PL); ZIGGY GREGORY, Karawara (AU);
PATER ANNA, Bydgoszcz (PL)
(73) PATER ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA
I REALIZACJI GOSTER, Bydgoszcz (PL)
(54) Przesiewacz wibracyjny
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(B1) (11) 234780
(41) 2019 06 03
(51) B07B 1/42 (2006.01)
(21) 423572 (22)
2017 11 24
(72) DOMORADZKI MAREK, Koluszki (PL); SZULC JOANNA,
Bydgoszcz (PL); POĆWIARDOWSKI WOJCIECH, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób przekształcenia elektrycznego nastawnego wibratora
kołnierzowego do pracy jako nastawny wibrator korbowy i sposób
precyzyjnej regulacji kąta i siły wymuszającej wibracje
(B1) (11) 234492
(41) 2017 06 19
(51) B07B 4/06 (2006.01)
B07B 13/08 (2006.01)
(21) 420190 (22)
2017 01 15
(72) JANOSZEK TOMASZ, Żory (PL); BAJERSKI ANDRZEJ, Tychy (PL);
ŁĄCZNY JACEK MARIAN, Tychy (PL); IWASZENKO SEBASTIAN,
Sosnowiec (PL); STAŃCZYK KAMIL, Gliwice (PL); PROKSA JADWIGA,
Gliwice (PL); FILIPEK-MARZEC MAGDALENA, Sosnowiec (PL)
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób sortowania materiałów ziarnowych oraz urządzenie
do sortowania pneumatycznego materiałów ziarnowych
(B1) (11) 234604
(41) 2014 09 15
(51) B08B 3/12 (2006.01)
C23G 5/00 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
(21) 403018 (22)
2013 03 06
(72)	NIEMCZEWSKI BOGDAN, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób oczyszczania ultradźwiękowego w wodzie dejonizowanej lub destylowanej
(B1) (11) 234575
(41) 2015 11 09
(51) B08B 3/12 (2006.01)
C02F 1/20 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
(21) 408079 (22)
2014 04 30
(72)	NIEMCZEWSKI BOGDAN, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób aktywowania kawitacji ultradźwiękowej w wodzie lub
wodnych roztworach o odczynie kwaśnym
(B1) (11) 234576
(41) 2015 11 09
(51) B08B 3/12 (2006.01)
C02F 1/20 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
(21) 408112 (22)
2014 05 05
(72)	NIEMCZEWSKI BOGDAN, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Mieszanina oczyszczająca do oczyszczania ultradźwiękowego
w wodnych roztworach kwaśnych, zawierająca kwas cytrynowy
(B1) (11) 234615
(41) 2019 10 21
(51) B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
(21) 425171 (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
z dwoma walcami
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(B1) (11) 234616
(41) 2019 10 21
(51) B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21B 15/00 (2006.01)
(21) 425172 (22)
2018 04 09
(72) BULZAK TOMASZ, Lublin (PL); TOMCZAK JANUSZ,
Kalinówka (PL); PATER ZBIGNIEW, Turka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do rozdrabniania struktury z prowadnicami obrotowymi

(B1) (11) 234728
(41) 2019 09 23
(51) B23C 3/28 (2006.01)
B23C 9/00 (2006.01)
(21) 424919 (22)
2018 03 16
(72)	ŁUNIEWSKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL); DZIEDZICKI JAN,
Kryniczno (PL); WOŹNY MAREK, Wrocław (PL)
(73)	ETHOSENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Frezarka do usuwania mikropęknięć występujących w obszarze
wrębów jodełkowych niskoprężnych wirników turbinowych

(B1) (11) 234617
(41) 2019 10 21
(51) B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21B 15/00 (2006.01)
(21) 425173 (22)
2018 04 09
(72) BULZAK TOMASZ, Lublin (PL); TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL);
PATER ZBIGNIEW, Turka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do rozdrabniania struktury z prowadnicami stałymi

(B1) (11) 234712
(41) 2019 11 04
(51) B23D 19/06 (2006.01)
B26D 7/27 (2006.01)
B21B 15/00 (2006.01)
B21D 53/14 (2006.01)
(21) 428637 (22)
2019 01 21
(72) MIRSKI TOMASZ, Kożuszki Parcel (PL); ROZNOWSKI MARIUSZ,
Sochaczew (PL)
(73) MFO SPÓŁKA AKCYJNA, Kożuszki Parcel (PL)
(54) Sposób cięcia wzdłużnego pasków z blachy stalowej

(B1) (11) 234618
(41) 2019 10 21
(51) B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21B 15/00 (2006.01)
(21) 425174 (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) 234619
(41) 2019 10 21
(51) B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21B 15/00 (2006.01)
(21) 425175 (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) 234629
(41) 2016 04 25
(51) B21D 1/05 (2006.01)
B21D 1/02 (2006.01)
(21) 414441 (22)
2015 10 20
(30)	A50748/2014
2014 10 20	AT
(72) SCHUSTER ROLAND, Berndorf (AT)
(73) Berndorf Band GmbH, Berndorf (AT)
(54) Sposób i urządzenie do obróbki taśmy metalowej
(B1) (11) 234758
(41) 2018 03 26
(51) B22F 1/00 (2006.01)
B01F 13/00 (2006.01)
(21) 422909 (22)
2017 09 20
(30) KR10-2016-0120401
2016 09 21
KR
(72) SON YOUNG GEUN, Gyeonggi-do (KR)
(73) SON YOUNG GEUN, Gyeonggi-do (KR)
(54) Urządzenie do osuszania proszków metali dla wytwarzania
ogniwowych baterii akumulatorowych i sposób osuszania tych
proszków metali
(B1) (11) 234713
(41) 2019 08 12
(51) B23B 31/02 (2006.01)
(21) 429106 (22)
2019 02 28
(72) BOCHNIA JERZY, Radom (PL); SEREDYN PIOTR, Sieciechów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Klinowy uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej

(B1) (11) 234532
(41) 2019 11 04
(51) B23P 9/02 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
(21) 425426 (22)
2018 04 30
(72) KORZYŃSKI MIECZYSŁAW, Rzeszów (PL); KORZYŃSKA
KATARZYNA, Rzeszów (PL); DRABCZYK MATEUSZ, Rzeszów (PL);
KRUCZEK BARTOSZ, Błażowa (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54)	Głowica do wygniatania wgłębień w powierzchni otworów,
zwłaszcza jako kieszeni smarnych
(B1) (11) 234735
(41) 2018 07 30
(51) B24B 5/04 (2006.01)
B24B 23/06 (2006.01)
(21) 420271 (22)
2017 01 21
(72) KLOS KRZYSZTOF, Orzesze (PL); KLOS ALEKSANDER, Orzesze (PL)
(73) KLOS KRZYSZTOF SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
SPAWALNICZA, Orzesze (PL)
(54)	Nasadka szlifująca taśmowa elektronarzędzia ręcznego, zwłaszcza do elementów rurowych lub podobnych
(B1) (11) 234753
(41) 2019 05 06
(51) B24B 21/16 (2006.01)
B24B 21/20 (2006.01)
(21) 423284 (22)
2017 10 26
(72)	NOWAKOWSKI ŁUKASZ, Leszczyny (PL)
(73) WOJCIECHOWSKA EWA MEWAA, Suków (PL);
NOWAKOWSKI ŁUKASZ, Leszczyny (PL)
(54)	Głowica szlifująca
(B1) (11) 234669
(41) 2019 09 09
(51) B24B 27/00 (2006.01)
(21) 424701 (22)
2018 02 27
(72) ZATOŃ JANUSZ, Częstochowa (PL); KONIECZNY ROMAN,
Częstochowa (PL)
(73) FENIX MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(54) Zespół do zmiany pozycji roboczej stołu obrotowego szlifierki
do obróbki odlewów
(B1) (11) 234775
(41) 2019 10 07
(51) B24B 39/00 (2006.01)
(21) 425015 (22)
2018 03 26
(72) CHELUSZKA PIOTR, Zabrze (PL); MANN RAJMUND, Tychy (PL);
MIKUŁA JAROSŁAW, Gliwice (PL); MIKUŁA STANISŁAW, Gliwice (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Wirnikowe urządzenie do nagniatania zwłaszcza obrotowych
noży kombajnów górniczych
(B1) (11) 234643
(41) 2019 09 09
(51) B24B 39/02 (2006.01)
(21) 424694 (22)
2018 02 27
(72) ZAWADZKI KRZYSZTOF, Elbląg (PL); IWANIEC MAREK, Kraków (PL)
(73) ZAKŁAD MECHANICZNY ELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg (PL)
(54) Sposób wykonywania wielkogabarytowych otworów stożkowych w nieobrotowych częściach maszyn
(B1) (11) 234631
(41) 2017 05 08
(51) B28B 1/08 (2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
E01C 15/00 (2006.01)
(21) 414545 (22)
2015 10 28
(72) MOŚCICKI ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) DROG-BRUK A. P. SZCZEREK SPÓŁKA JAWNA, Błaszki (PL)
(54) Sposób wytwarzania plamoodpornych kostek brukowych
(B1) (11) 234561
(41) 2018 09 24
(51) B29B 17/00 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08J 9/228 (2006.01)
C08L 25/06 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
(21) 420887 (22)
2017 03 17
(72) SZCZYPIŃSKI MIECZYSŁAW, Koszalin (PL); SZCZYPIŃSKI
MICHAŁ MAREK, Warszawa (PL)
(73) SZCZYPIŃSKI MIECZYSŁAW, Koszalin (PL); SZCZYPIŃSKI
MICHAŁ MAREK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów z kompozytowej pianki polistyrenowo-poliuretanowej
(B1) (11) 234768
(41) 2018 08 27
(51) B30B 9/02 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
(21) 420540 (22)
2017 02 15
(72) FISCHER RUDOLF, Targowisko (PL)
(73) TSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Targowisko (PL)
(54) Kanał drenażowy pneumatycznej bębnowej prasy przeponowej
(B1) (11) 234543
(41) 2015 11 09
(51) B32B 27/30 (2006.01)
B32B 27/22 (2006.01)
B29C 48/16 (2019.01)
A47G 23/06 (2006.01)
(21) 408061 (22)
2014 04 29
(72) BOJARSKI JANUSZ, Szczytniki (PL)
(73) BOJARSKI JANUSZ, Szczytniki (PL)
(54) Sposób wytwarzania maty antypoślizgowej i mata antypoślizgowa
(B1) (11) 234630
(41) 2017 04 24
(51) B32B 27/32 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
C08K 5/01 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
(21) 414445 (22)
2015 10 20
(72) RADZIM PRZEMYSŁAW, Boguchwała (PL); STANIEK ADAM,
Rzeszów (PL)
(73) PAK-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania folii sześciowarstwowej metodą współwytłaczania z rozdmuchem na standardowym ekstruderze trzywarstwowym

(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)
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(11) 234695
(41) 2018 11 19
B41M 1/40 (2006.01)
421531 (22)
2017 05 09
FURMAN ANDRZEJ, Brzesko (PL); PAJĄK DARIUSZ, Jadowniki (PL)
CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
Sposób i układ do wykonywania nadruku na pobocznicy puszki

(B1) (11) 234691
(41) 2019 08 12
(51) B42D 5/04 (2006.01)
G09D 3/00 (2006.01)
G09F 1/04 (2006.01)
(21) 424521 (22)
2018 02 06
(72) ZARĘBSKI WOJCIECH, Czaniec (PL); ZARĘBSKA AGNIESZKA,
Czaniec (PL)
(73) ZARĘBSKA AGNIESZKA, Czaniec (PL)
(54) Sposób produkcji kalendarzy jedno i wielodzielnych, zwłaszcza
trójdzielnych
(B1) (11) 234566
(41) 2019 06 03
(51) B42D 25/342 (2014.01)
B42D 25/346 (2014.01)
(21) 423662 (22)
2017 11 30
(72) DĄBROWSKI DARIUSZ, Warszawa (PL); WOJCIECHOWSKA
AGATA, Warszawa (PL); GURTOWSKA JOANNA, Warszawa (PL);
WÓJCIK PAWEŁ, Warszawa (PL); FUŚNIK MARTA, Wołomin (PL)
(73) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54)	Element zabezpieczający z obrazem ukrytym, dokument zabezpieczony oraz sposób wytwarzania elementu zabezpieczającego
(B1) (11) 234777
(41) 2019 01 02
(51) B60B 37/00 (2006.01)
B61F 7/00 (2006.01)
(21) 421944 (22)
2017 06 19
(72) ZIELEŹNY WOJCIECH, Rybnik (PL); KUPCZAK SZYMON, Rybnik (PL)
(73) URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE SPÓŁKA AKCYJNA, Żory (PL)
(54) Zestaw kołowy pojazdu szynowego
(B1) (11) 234641
(41) 2019 07 15
(51) B60F 3/00 (2006.01)
B62D 21/00 (2006.01)
(21) 424207 (22)
2018 01 05
(72) SOBALA SŁAWOMIR, Wrocław (PL); LEOPOLSKA SOBALA
DOROTA, Wrocław (PL); STOCKI PIOTR, Wrocław (PL)
(73) SOBALA SŁAWOMIR GEOS, Wrocław (PL)
(54) Zespół wypornościowy pojazdu kołowego
(B1) (11) 234671
(41) 2016 08 01
(51) B60G 17/015 (2006.01)
(21) 411113 (22)
2015 01 30
(72) KORPUS MAREK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) KORPUS MAREK ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(54) Układ przekaźników elektronicznych w układzie sprzężenia
silników elektrycznych zawieszenia pojazdów
(B1) (11) 234602
(41) 2019 05 20
(51) B60M 1/12 (2006.01)
B60M 1/16 (2006.01)
B60M 1/18 (2006.01)
(21) 423458 (22)
2017 11 14
(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) Sposób kontroli i monitorowania sieci trakcyjnej i urządzenie
do kontroli i monitorowania sieci trakcyjnej
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(B1) (11) 234517
(41) 2019 07 15
(51) B60P 3/20 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
(21) 423832 (22)
2018 01 09
(72) STACHOWIAK GRZEGORZ, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(73) TOMASZ I DANUTA MRUKOWIE P.P.U.H. PLANDEX SPÓŁKA
JAWNA, Stęszew (PL)
(54) Zabudowa izotermiczna lub chłodnicza do specjalistycznych
samochodów dostawczych i/lub ciężarowych

(B1) (11) 234754
(41) 2019 05 20
(51) B62D 63/08 (2006.01)
B62D 13/00 (2006.01)
B60D 1/155 (2006.01)
(21) 423390 (22)
2017 11 08
(72) PRZEPIERA PIOTR, Mieczewo (PL)
(73) KONAR W. JEZIORECKI R. JEZIORECKA SPÓŁKA JAWNA,
Stęszew (PL)
(54) Zespół dyszla przyczepy transportowej

(B1) (11) 234761
(41) 2019 07 29
(51) B60R 9/12 (2006.01)
A63C 11/02 (2006.01)
(21) 424295 (22)
2018 01 17
(72) ŚLIWKA WOJCIECH, Ustroń (PL)
(73) ŚLIWKA WOJCIECH QBL, Ustroń (PL)
(54) Urządzenie zaciskowe do mocowania nart oraz konstrukcji
wydłużonych

(B1) (11) 234547
(41) 2016 12 05
(51) B62K 25/00 (2006.01)
(21) 412549 (22)
2015 05 25
(72) TRZCIŃSKI KAROL, Szczytno (PL); SZLACHETKA MICHAŁ,
Przasnysz (PL)
(73) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz (PL)
(54)	Amortyzowana rama rowerowa

(B1) (11) 234527
(41) 2019 09 09
(51) B60S 9/12 (2006.01)
B66C 23/80 (2006.01)
(21) 424749 (22)
2018 03 03
(72) TROSZCZYŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73)	AMBER MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Podpora teleskopowa
(B1) (11) 234683
(41) 2019 11 18
(51) B61L 1/02 (2006.01)
H01R 13/639 (2006.01)
(21) 425461 (22)
2018 05 08
(72) BUŁAWA MARIUSZ, Sopot (PL); STEC JAROSŁAW JAKUB,
Gdynia (PL)
(73) VOESTALPINE SIGNALING SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(54) Wtyczka do mocowania przyłączy kablowych czujników torowych
(B1) (11) 234493
(41) 2018 11 05
(51) B62D 21/00 (2006.01)
B62D 25/00 (2006.01)
B23K 33/00 (2006.01)
(21) 421429 (22)
2017 04 27
(72)	GAŁDYŃSKI DOMINIK, Szczecin (PL); LISOWSKI MACIEJ,
Kołbaskowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób naprawy cienkościennych profili energochłonnych
podłużnicy samochodowej
(B1) (11) 234485
(41) 2017 07 17
(51) B62D 39/00 (2006.01)
(21) 415802 (22)
2016 01 15
(72) JANAS WIKTORIA, Chwałki (PL); JANAS MARCIN, Chwałki (PL)
(73) JANAS WIKTORIA, Chwałki (PL); JANAS MARCIN, Chwałki (PL)
(54) Urządzenie chroniące pasażerów, zwłaszcza przed skutkami
nadmiernych przeciążeń
(B1) (11) 234536
(41) 2017 08 16
(51) B62D 53/04 (2006.01)
B60D 1/00 (2006.01)
(21) 415988 (22)
2016 02 01
(72) BEDNARZ WOJCIECH, Rycerka Dolna (PL); KUŹMA PATRYK,
Ligota Wielka (PL)
(73) LAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Smardzów (PL)
(54) Samochód dostawczy zespolony

(B1) (11) 234734
(41) 2017 01 16
(51) B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
(21) 418521 (22)
2016 08 31
(72) KARDASZ JACEK, Zamość (PL)
(73)	ATTYLA WŁADYSŁAW KARDASZ, JACEK KARDASZ
SPÓŁKA JAWNA, Zamość (PL)
(54) Opakowanie składane
(B1) (11) 234692
(41) 2018 10 08
(51) B65D 5/49 (2006.01)
(21) 421178 (22)
2017 04 04
(72) STYPKA TOMASZ, Białystok (PL)
(73)	AMERPOL KARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białostoczek (PL)
(54) Wkładka opakowaniowa
(B1) (11) 234745
(41) 2019 04 08
(51) B65D 41/04 (2006.01)
B65D 41/08 (2006.01)
B65D 55/08 (2006.01)
(21) 422964 (22)
2017 09 25
(72) CHUPTYŚ PIOTR, Dębica (PL)
(73) CHUPTYŚ JANUSZ CONTISSI, Dębica (PL)
(54) Węzeł konstrukcyjny szczelnego połączenia rozłącznego nagwintowanej szyjki butelki z jej nagwintowaną zakrętką
(B1) (11) 234518
(41) 2019 07 01
(51) B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/00 (2006.01)
(21) 424006 (22)
2017 12 20
(72)	GRZENIA ANDRZEJ, Gdańsk (PL)
(73)	ASAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żukowo (PL)
(54) Kontener prostopadłościenny
(B1) (11) 234509
(41) 2015 11 23
(51) B65G 7/10 (2006.01)
(21) 408226 (22)
2014 05 17
(72) PAWLAK MAREK, Łódź (PL)
(73)	AKWEDUKT MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Pas płóz dystansujących do rur
(B1) (11) 234750
(41) 2019 04 08
(51) B65G 13/00 (2006.01)
B65G 17/02 (2006.01)
B65G 17/30 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
(21) 423074 (22)
2017 10 05
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(72)	HUPA BOGUSŁAW, Gliwice (PL); SZKUDLAREK ZBIGNIEW,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do kompensacji wydłużenia taśmy przenośnika
cięgnowego, szczególnie do transportu materiałów sypkich
(B1) (11) 234673
(41) 2017 02 13
(51) B65G 39/02 (2006.01)
B65G 39/00 (2006.01)
G01M 17/02 (2006.01)
F16C 13/00 (2006.01)
E01C 9/00 (2006.01)
(21) 413355 (22)
2015 07 31
(72)	EJSMONT JERZY, Sopot (PL); RONOWSKI GRZEGORZ, Gdańsk (PL);
ŚWIECZKO-ŻUREK BEATA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania form do replik nawierzchni drogowych
i forma do replik nawierzchni drogowych
(B1) (11) 234674
(41) 2017 02 13
(51) B65G 39/02 (2006.01)
B65G 39/00 (2006.01)
G01M 17/02 (2006.01)
F16C 13/00 (2006.01)
E01C 9/00 (2006.01)
(21) 413356 (22)
2015 07 31
(72)	EJSMONT JERZY, Sopot (PL); ŚWIECZKO-ŻUREK BEATA,
Gdańsk (PL); RONOWSKI GRZEGORZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób formowania repliki nawierzchni drogowej zwłaszcza
do maszyn bieżnych z bębnem zewnętrznym i replika nawierzchni
drogowej uformowana tym sposobem
(B1) (11) 234770
(41) 2018 11 05
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01G 23/047 (2006.01)
H01L 31/04 (2014.01)
(21) 421420 (22)
2017 04 26
(72) LISOWSKA-OLEKSIAK ANNA, Gdynia (PL); SZKODA MARIUSZ,
Gdańsk (PL); SIUZDAK KATARZYNA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); INSTYTUT MASZYN
PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiału fotoaktywnego na bazie modyfikowanych nanorurek ditlenku tytanu
(B1) (11) 224409
(41) 2013 11 12
(51) C01B 31/02 (2006.01)
(21) 399096 (22)
2012 05 04
(72) KULA PIOTR, Łódź (PL); RZEPKOWSKI ANTONI, Łódź (PL);
PIETRASIK ROBERT, Brzeziny (PL); ATRASZKIEWICZ RADOMIR,
Łódź (PL); DYBOWSKI KONRAD, Skotniki (PL); MODRZYK WOJCIECH,
Zielona Góra (PL)
(73)	ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(54) Sposób wytwarzania grafenu z ciekłego metalu
(B1) (11) 234672
(41) 2018 02 26
(51) C01G 5/00 (2006.01)
(21) 418465 (22)
2016 08 25
(72)	GILEWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); POŁCZYŃSKI PIOTR,
Grodzisk Mazowiecki (PL); GAWRACZYŃSKI JAKUB, Warszawa (PL);
JURCZAKOWSKI RAFAŁ, Brwinów (PL); LESZCZYŃSKI PIOTR,
Warszawa (PL); GROCHALA WOJCIECH, Warszawa (PL);
MAZEJ ZORAN, Ig (SI)
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(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL);
JOŽEF STEFAN INSTITUTE, Ljubijana (SI)
(54) Monohydrat siarczanu(VI) srebra(II) i sposób jego syntezy
(B1) (11) 234622
(41) 2017 03 13
(51) C01G 33/00 (2006.01)
(21) 413687 (22)
2015 08 27
(72) TABERO PIOTR, Szczecin (PL); PAWŁOWSKA EWA AGNIESZKA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania amorficznego tlenku niobu(V)
(B1) (11) 234746
(41) 2019 04 08
(51) C02F 1/04 (2006.01)
C02F 1/16 (2006.01)
B01D 1/26 (2006.01)
F25B 15/02 (2006.01)
(21) 423020 (22)
2017 09 29
(72) MALICKI MARCIN, Warszawa (PL); HERMAN FILIP MARIUSZ,
Częstochowa (PL); AL YOUSEF YOUSEF MUHAMMED, Riyadh (SA);
AL KASMOUL FAHAD SALEH, Riyadh (SA)
(73)	NEW ENERGY TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL); KING ABDULAZIZ
CITY FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, Riyadh (SA)
(54) Sposób produkcji wody odsolonej
(B1) (11) 234747
(41) 2019 05 06
(51) C02F 1/04 (2006.01)
C02F 1/14 (2006.01)
C02F 1/16 (2006.01)
B01D 1/26 (2006.01)
F25B 15/02 (2006.01)
(21) 423244 (22)
2017 10 23
(72) CHABER MICHAŁ PIOTR, Pruszków (PL); HERMAN FILIP
MARIUSZ, Częstochowa (PL); AL YOUSEF YOUSEF MUHAMMED,
Riyadh (SA); AL KASMOUL FAHAD SALEH, Riyadh (SA)
(73)	NEW ENERGY TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL); KING ABDULAZIZ
CITY FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, Riyadh (SA)
(54) Układ odsalania wody
(B1) (11) 234686
(41) 2015 11 23
(51) C02F 1/50 (2006.01)
C02F 1/76 (2006.01)
(21) 408211 (22)
2014 05 15
(72) POJENTA MARCIN, Moszna (PL); KWIATKOWSKI ANDRZEJ,
Lublin (PL); HRECZUCH WIESŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL);
DOMARECKI WŁADYSŁAW, Ujazd (PL); DOMARECKA DOROTA,
Ujazd (PL); HRECZUCH PAWEŁ, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOPEĆ
RADOSŁAW, Lublin (PL); KWIATKOWSKI JÓZEF, Lublin (PL)
(73)	HRECZUCH WIESŁAW MEXEO, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób sanityzacji i korekcji wody basenowej
(B1) (11) 234605
(41) 2014 09 29
(51) C02F 3/30 (2006.01)
(21) 403354 (22)
2013 03 28
(72) CZERWIONKA KRZYSZTOF, Rumia (PL); MĄKINIA JACEK,
Kolbudy (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób utrzymywania przydatności olejów fuzlowych do wspomagania procesu denitryfikacji ścieków w oczyszczalniach komunalnych
w warunkach utrzymywania się stabilnych niskich temperatur otoczenia
(B1) (11) 234595
(41) 2018 10 08
(51) C02F 7/00 (2006.01)
B01F 5/00 (2006.01)
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B01F 5/02 (2006.01)
B01F 5/18 (2006.01)
C02F 1/74 (2006.01)
(21) 420995 (22)
2017 03 27
(72) WOJCIESZYŃSKI LECH, Czarnków (PL)
(73) METROLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarnków (PL)
(54) Mieszacz wodno-powietrzny
(B1) (11) 234651
(41) 2016 09 12
(51) C02F 9/12 (2006.01)
C02F 9/14 (2006.01)
(21) 411509 (22)
2015 03 09
(72) KOMOROWSKI ARTUR, Sochaczew (PL)
(73) KOMOROWSKI ARTUR, Sochaczew (PL)
(54) Sposób oczyszczania ścieków i układ do oczyszczania ścieków
(B1) (11) 234687
(41) 2017 07 17
(51) C03B 18/02 (2006.01)
C03C 15/00 (2006.01)
C03C 21/00 (2006.01)
(21) 415729 (22)
2016 01 05
(72) BANACH MARCIN, Górka Stogniowska (PL); BRYK MIROSŁAW,
Dobczyce (PL); STAROŃ ANITA, Kraków (PL); PULIT-PROCIAK
JOLANTA, Kraków (PL); STAROŃ PAWEŁ, Kraków (PL)
(73)	GRZYBCZYK PIOTR, Kraków (PL)
(54) Sposób usuwania zanieczyszczeń ze szkła płaskiego float
(B1) (11) 234501
(41) 2014 01 20
(51) C04B 18/08 (2006.01)
C04B 18/10 (2006.01)
(21) 404598 (22)
2013 07 08
(30) PUV 2012-26367 2012 07 09
CZ
(72) BÍLÝ MIROSLAV, Tišnov (CZ); ŠTĔPÁNEK ROBERT, Brno (CZ);
PARMOVÁ YVONA, Brno (CZ); BERÁNEK RADEK, Bílina (CZ);
PULCHART LUBOŠ, Bílina (CZ)
(73) ČEZ, a.s., Praga (CZ); ECO-BUILDING BRNO S.R.O., Brno (CZ)
(54) Wapniowa pompowalna mieszanka kompozytowa
(B1) (11) 234756
(41) 2019 06 03
(51) C04B 28/02 (2006.01)
C04B 103/69 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 423668 (22)
2017 11 30
(72) WŁODARCZYK MARIUSZ, Częstochowa (PL)
(73) WŁODAR WIESŁAW WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa (PL)
(54) Mieszanka betonowa do formowania ścian fundamentowych
(B1) (11) 234774
(41) 2019 08 12
(51) C04B 35/00 (2006.01)
B22F 3/00 (2006.01)
(21) 424498 (22)
2018 02 05
(72) PYRCZEK THADDÄUS, Untermeitingen (DE)
(73)	ALTHA POWDER METALLURGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób wytwarzania rdzeni magnetycznych metodą prasowania i spiekania
(B1) (11) 234763
(41) 2016 12 19
(51) C04B 35/04 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/66 (2006.01)
(21) 412691 (22)
2015 06 12
(72) DUL KRZYSZTOF, Kraków (PL); MADEJ DOMINIKA, Skała (PL);
SZCZERBA JACEK, Kraków (PL)

(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania kształtek zasadowych zawierających poniżej 7% C na ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych
(B1) (11) 234764
(41) 2016 12 19
(51) C04B 35/04 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/66 (2006.01)
(21) 412696 (22)
2015 06 12
(72) DUL KRZYSZTOF, Kraków (PL); MADEJ DOMINIKA, Skała (PL);
SZCZERBA JACEK, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania monolitycznego zasadowego wyłożenia
ogniotrwałego urządzeń cieplnych, zawierającego poniżej 7% C
(B1) (11) 234766
(41) 2018 04 09
(51) C04B 35/632 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01)
B28B 1/26 (2006.01)
B22D 13/00 (2006.01)
(21) 418862 (22)
2016 09 26
(72) KONOPKA KATARZYNA, Warszawa (PL); KASZUWARA
WALDEMAR, Warszawa (PL); SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL);
ZYGMUNTOWICZ JUSTYNA, Wykowo (PL); MIAZGA ALEKSANDRA,
Kielce (PL); WIECIŃSKA PAULINA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementów kompozytowych z gradientem fazy metalicznej
(B1) (11) 234779
(41) 2019 05 06
(51) C04B 35/632 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01)
B28B 1/26 (2006.01)
(21) 423258 (22)
2017 10 24
(72) PIETRZAK EMILIA, Bedlno (PL); WIECIŃSKA PAULINA,
Warszawa (PL); SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL);
POTERAŁA MARCIN, Warszawa (PL); ROKICKI GABRIEL, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania tworzyw ceramicznych metodą odlewania żelowego
(B1) (11) 234514
(41) 2018 12 17
(51) C05C 1/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
(21) 421910 (22)
2017 06 14
(72) MALINOWSKI PRZEMYSŁAW, Nysa (PL); JANIGA PAWEŁ,
Pilzno (PL); WIKIERAK JÓZEF, Tarnów (PL); STOPA HALINA,
Tarnów (PL); KOZIOŁ TOMASZ, Tarnów (PL); POTEMPA MARCIN,
Tarnów (PL); FRAŃCZAK-SZATKO BOGUSŁAWA, Tarnów (PL);
SARKOWICZ ELŻBIETA, Tarnów (PL); KOZIOŁ RENATA, Tarnów (PL)
(73)	GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(54) Sposób wytwarzania nawozów azotowych jak siarczano-azotan
amonu, o obniżonej skłonności do zbrylania
(B1) (11) 234676
(41) 2019 06 03
(51) C05F 7/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
(21) 423664 (22)
2017 11 30
(72) KOŃCZAK BEATA, Ruda Śląska (PL); ZAWARTKA PAWEŁ,
Będzin (PL)
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania nawozu organiczno-mineralnego z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz nawóz organiczno-mineralny
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(B1) (11) 234524
(41) 2017 11 20
(51) C05F 11/02 (2006.01)
C08H 99/00 (2010.01)
C07G 99/00 (2009.01)
(21) 417256 (22)
2016 05 19
(72) WIKIERAK JÓZEF, Tarnów (PL); STOPA HALINA, Tarnów (PL);
MALINOWSKI PRZEMYSŁAW, Nysa (PL); WADACH ZBIGNIEW,
Tarnów (PL); FRAŃCZAK-SZATKO BOGUSŁAWA, Tarnów (PL);
SARKOWICZ ELŻBIETA, Tarnów (PL); SOBIECHOWSKA BEATA,
Koszyce Małe (PL); KOZIOŁ RENATA, Tarnów (PL); JANIGA PAWEŁ, Pilzno (PL)
(73)	GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(54) Sposób otrzymywania produktów humusowych z węgla brunatnego
(B1) (11) 234755
(41) 2019 06 03
(51) C05F 11/02 (2006.01)
C08H 99/00 (2010.01)
(21) 423518 (22)
2017 11 20
(72) STRZELECKI BARTOSZ, Łódź (PL); ROMANOWSKA IRENA,
Łódź (PL); BIELECKI STANISŁAW, Łódź (PL); ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób obróbki wstępnej węgla brunatnego przed procesem
jego biosolubilizacji przy użyciu mikroorganizmów
(B1) (11) 234738
(41) 2018 06 04
(51) C05F 15/00 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
(21) 422046 (22)
2017 06 28
(72) SAEID AGNIESZKA, Wrocław (PL); CHOJNACKA KATARZYNA,
Gajków (PL); JASTRZĘBSKA MAGDALENA, Olsztyn (PL);
RUSEK PIOTR, Stary Pożóg (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu NPK
(B1) (11) 234562
(41) 2017 12 04
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05B 17/00 (2006.01)
(21) 421185 (22)
2017 04 06
(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); KLEMMARCINIAK 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 organiczno-mineralny oraz sposób jego
wytwarzania
(B1) (11) 234654
(41) 2018 02 12
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C05F 11/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
(21) 418176 (22)
2016 08 01
(72) MIKŁA DANIEL, Udanin (PL)
(73) MIKŁA DANIEL, Udanin (PL)
(54) Sposób wytwarzania zawiesinowego nawozu wapniowego
zawierającego substancje humusowe
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(B1) (11) 234519
(41) 2019 08 26
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
A01G 24/22 (2018.01)
A01G 24/30 (2018.01)
(21) 424567 (22)
2018 02 12
(72) PROCHOŃ MIROSŁAWA, Łódź (PL); WITCZAK MARTA, Łódź (PL);
BIERNACKA ANNA, Bedoń Przykościelny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału rolniczego lateksowo-celulozowego
(B1) (11) 234743
(41) 2019 03 11
(51) C06B 25/34 (2006.01)
C06B 31/28 (2006.01)
C06B 45/36 (2006.01)
C08G 77/04 (2006.01)
F42B 1/00 (2006.01)
(21) 422732 (22)
2017 09 04
(72)	NITA MARCIN, Zielonka (PL); WARCHOŁ RADOSŁAW, Marki (PL);
KASPRZAK PIOTR, Warszawa (PL); BORKOWSKI JACEK, Zielonka (PL);
POWAŁA DOROTA, Zielonka (PL); ORZECHOWSKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL); BAZELA RAFAŁ, Kobyłka (PL); MISZCZAK MACIEJ,
Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka (PL)
(54) Materiał wybuchowy
(B1) (11) 230876
(41) 2016 08 01
(51) C07B 37/04 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 31/28 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C07C 13/567 (2006.01)
(21) 411099 (22)
2015 01 29
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); SZŁAPA AGATA,
Pszczyna (PL); KULA SŁAWOMIR, Sosnowiec (PL); MATUSSEK
MAREK, Chorzów (PL); FILAPEK MICHAŁ, Czechowice-Dziedzice (PL);
ZYCH DAWID, Tarnowskie Góry (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA
KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL);
MARCOL BEATA, Gaszowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH,
Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,2-bis(fluorenowych) pochodnych acetylenu
(B1) (11) 228388
(41) 2016 08 01
(51) C07B 37/04 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 31/28 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C07D 209/82 (2006.01)
(21) 411100 (22)
2015 01 29
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); SZŁAPA AGATA,
Pszczyna (PL); KULA SŁAWOMIR, Sosnowiec (PL); FILAPEK MICHAŁ,
Czechowice-Dziedzice (PL); ZYCH DAWID, Tarnowskie Góry (PL);
LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL);
BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); MARCOL BEATA, Gaszowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL); SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH,
Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,2-bis(N-alkilokarbazol-3-ylo)acetylenów
(B1) (11) 234628
(41) 2019 08 12
(51) C07C 45/69 (2006.01)

18

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 3/2020

C07C 47/445 (2006.01)
C07B 37/12 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
(21) 424546 (22)
2018 02 09
(72) JANUS EWA, Goleniów (PL); GANO MARCIN, Leszno (PL);
OSSOWICZ PAULA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób enancjoselektywnego prowadzenia reakcji Dielsa-Aldera
(B1) (11) 234525
(41) 2019 08 12
(51) C07C 62/34 (2006.01)
C07B 37/12 (2006.01)
(21) 424414 (22)
2018 01 30
(72) PAJĄK MICHAŁ, Sosnowiec (PL); KURPANIK ANETA, Rybnik (PL);
ZYCH DAWID, Tarnowskie Góry (PL); KROMPIEC STANISŁAW,
Gliwice (PL); MATUSSEK MAREK, Chorzów (PL); MARCOL BEATA,
Gaszowice (PL); FILAPEK MICHAŁ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1’,2’-bis(metoksykarbonylo)-1,12-benzoperylenu lub 1’,2’-bis(etoksykarbonylo)-1,12-benzoperylenu
(B1) (11) 234515
(41) 2019 06 03
(51) C07C 67/08 (2006.01)
C07C 69/40 (2006.01)
B01J 31/16 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
C01B 17/48 (2006.01)
C01B 17/69 (2006.01)
(21) 423578 (22)
2017 11 24
(72) CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL); ERFURT KAROL,
Przegędza (PL); LATOS PIOTR, Niegowonice (PL); SERWATA
NATALIA, Rybnik (PL); GRYMEL ALEKSANDER, Knurów (PL);
SIWIK BARBARA, Knurów (PL); POTAJCZUK-CZAJKA KATARZYNA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); GRZYBEK RYSZARD, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); GRUPA AZOTY ZAKŁADY
AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania bursztynianów
(B1) (11) 234516
(41) 2019 06 03
(51) C07C 67/08 (2006.01)
C07C 69/82 (2006.01)
B01J 31/16 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
C07D 213/06 (2006.01)
C01B 17/48 (2006.01)
C01B 17/69 (2006.01)
(21) 423579 (22)
2017 11 24
(72) CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL); ERFURT KAROL, Przegędza (PL);
LATOS PIOTR, Niegowonice (PL); MATUSZEK KAROLINA, Gliwice (PL);
GRYMEL ALEKSANDER, Knurów (PL); SIWIK BARBARA, Knurów (PL);
GRZYBEK RYSZARD, Kędzierzyn-Koźle (PL); POTAJCZUK-CZAJKA
KATARZYNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); GRUPA AZOTY ZAKŁADY
AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania tereftalanów
(B1) (11) 234701
(41) 2019 10 07
(51) C07C 247/22 (2006.01)
C07B 37/04 (2006.01)
C07C 241/04 (2006.01)
(21) 425112 (22)
2018 04 03
(72) IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); CHROBAK JUSTYNA,
Katowice (PL); SZMATOŁA MICHAŁ, Katowice (PL); GRABOWSKI
RAFAŁ, Gliwice (PL); GNIADY JAN, Kędzierzyn-Koźle (PL); DEJNEGA
BRONISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); WOCH JULIA, Gliwice (PL);
KORASIAK KAMIL, Rozkochów (PL); MOŚCIPAN MAŁGORZATA,
Brzeg (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)

(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób wytwarzania karbohydrazydu
(B1) (11) 234611
(41) 2019 08 12
(51) C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424479 (22)
2018 02 02
(72) POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-2-metylochalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-2-metylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(B1) (11) 234612
(41) 2019 08 12
(51) C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424480 (22)
2018 02 02
(72) POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-2-metoksychalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-2-metoksychalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(B1) (11) 234613
(41) 2019 08 12
(51) C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424481 (22)
2018 02 02
(72) POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (E)-oksym 4’-fenylochalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylochalkonu oraz
sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(B1) (11) 234558
(41) 2018 05 07
(51) C07D 239/545 (2006.01)
(21) 419323 (22)
2016 10 31
(72) SOSNOWSKA MARTA, Pruszcz Gdański (PL); MAKURAT
SAMANTA, Gdańsk (PL); CHOMICZ-MAŃKA LIDIA, Gdańsk (PL);
RAK JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania pochodnej uracylu (5-selenocyjanianouracylu)
(B1) (11) 234769
(41) 2018 09 10
(51) C07D 249/08 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
(21) 420771 (22)
2017 03 08
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); KOTERAS KACPER, Janikowo (PL); KOT MARIUSZ,
Poznań (PL); KUBIAK KRZYSZTOF, Poznań (PL); GWIAZDOWSKI
ROMUALD, Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Sole N-etylotritikonazolu, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy
(B1) (11) 234627
(41) 2018 06 04
(51) C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 419641 (22)
2016 12 01
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(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MALKO MARIUSZ,
Gryfino (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób epoksydacji limonenu
(B1) (11) 234624
(41) 2017 12 18
(51) C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
(21) 417614 (22)
2016 06 17
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); WALASEK MARIKA,
Białogard (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania eteru diglicydolowego
(B1) (11) 234623
(41) 2017 05 08
(51) C07D 311/18 (2006.01)
C07D 311/16 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
C07F 9/90 (2006.01)
C07F 9/06 (2006.01)
C09D 5/00 (2006.01)
(21) 414638 (22)
2015 11 02
(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF KAROL, Szczecin (PL); ORTYL
JOANNA, Złotniki (PL); KOWALCZYK AGNIESZKA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Fotoinicjator kationowy, sposób otrzymywania fotoinicjatora
kationowego oraz kompozycja powłokowa fotoutwardzalna
(B1) (11) 234732
(41) 2018 01 15
(51) C07D 333/10 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(21) 418332 (22)
2016 08 16
(30) P.417300
2016 05 24
PL
(72)	ŁACH PATRYCJA, Warszawa (PL); CIEPLAK MACIEJ, Warszawa (PL);
SHARMA PIYUSH S., Warszawa (PL); ISKIERKO ZOFIA, Warszawa (PL);
D’SOUZA FRANCIS, Flower Mound (US); KUTNER WŁODZIMIERZ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Chemosensor z molekularnie wdrukowanym polimerem tiofenowym do selektywnego oznaczania nitrozoaminowych toksyn,
zwłaszcza N-nitrozo-L-proliny
(B1) (11) 234733
(41) 2018 02 26
(51) C07D 333/10 (2006.01)
C07D 221/18 (2006.01)
C08G 61/12 (2006.01)
H01L 51/46 (2006.01)
(21) 418333 (22)
2016 08 16
(72)	ŁĘPICKA KAMILA, Gdańsk (PL); PIĘTA PIOTR, Warszawa (PL);
RYBAKIEWICZ RENATA, Szczekociny (PL); ZAGÓRSKA MAŁGORZATA,
Warszawa (PL); KUTNER WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL);
MAJEWSKA MARTA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO, Warszawa (PL)
(54)	Nowy monomer, bisimid naftalenowy sfunkcjonalizowany
w rdzeniu ditieno[3,2-b:2’,3’-d]-pirolem o sekwencji D-A-D i sposób
jego otrzymywania oraz polimer przewodzący wytworzony przez
polimeryzację tego monomeru, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie jako materiału elektrodowego do superkondensatorów
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(B1) (11) 234709
(41) 2019 08 26
(51) C07D 333/22 (2006.01)
C07F 9/38 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 428189 (22)
2018 12 17
(72) BRZEZIŃSKA-RODAK MAŁGORZATA, Wrocław (PL);
GRZEGORCZYK DOMINIKA, Świdnik (PL); OLSZEWSKI TOMASZ,
Wrocław (PL); SERAFIN-LEWAŃCZUK MONIKA, Wrocław (PL);
KLIMEK-OCHAB MAGDALENA, Wrocław (PL);
ŻYMAŃCZYK-DUDA EWA, Smolec (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Biokatalityczny sposób otrzymywania czystego izomeru kwasu
(S)-1-amino-2-tienylometylofosfonowego
(B1) (11) 234776
(41) 2019 08 26
(51) C07D 421/04 (2006.01)
C07D 293/06 (2006.01)
C07D 451/02 (2006.01)
(21) 427971 (22)
2018 11 30
(72) ZIELIŃSKA-BŁAJET MARIOLA, Kiełczów (PL);
WOJACZYŃSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Chiralna pochodna 2-azabicykloalkanowa ebselenu oraz sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 234635
(41) 2019 06 17
(51) C07D 471/02 (2006.01)
(21) 423821 (22)
2017 12 11
(72) PALUSZKIEWICZ JOANNA, Łódź (PL);
KRUSZYŃSKI RAFAŁ, Łódź (PL); STOLARSKI ROLAND, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Niesymetryczne pochodne diimidu kwasu peryleno-3,4,9,10-tetrakarboksylowego oraz sposób ich otrzymywania
(B1) (11) 234565
(41) 2019 01 14
(51) C07D 499/46 (2006.01)
C07D 207/452 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
A61K 31/43 (2006.01)
A61K 31/69 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 422150 (22)
2017 07 07
(72) OLEJNICZAK AGNIESZKA BOGUSŁAWA, Łódź (PL);
LEŚNIKOWSKI ZBIGNIEW JAN, Łódź (PL);
RÓŻYCKA DARIA, Działdowo (PL)
(73) INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Łódź (PL)
(54) Pochodne kwasu 6-aminopenicylanowego (6-APA), związki
pośrednie, oraz zastosowanie medyczne pochodnych kwasu 6-aminopenicylanowego
(B1) (11) 234668
(41) 2019 07 01
(51) C07F 7/21 (2006.01)
(21) 423959 (22)
2017 12 20
(72) ŻAK PATRYCJA, Poznań (PL); DUDZIEC BEATA, Poznań (PL);
MARCINIEC BOGDAN, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54)	Niesymetrycznie difunkcjonalizowane nienasycone pochodne
dwuwinylosilseskwioksanów typu double-decker
(B1) (11) 234682
(41) 2018 06 04
(51) C07F 15/00 (2006.01)
C07D 311/74 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419556 (22)
2016 11 22
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(72) DZEIKALA ALIAKSANDR, Łódź (PL); BRODOWSKA
KATARZYNA, Pabianice (PL); ŁODYGA-CHRUŚCIŃSKA ELŻBIETA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompleks rutenu (II) oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 234608
(41) 2017 01 16
(51) C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 417787 (22)
2016 06 30
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); GRZESZCZUK JAKUB, Opole (PL);
PLĄSKOWSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 8-O-β-D-4”-metoksyglukopiranozylo-6-metyloflawon
i sposób wytwarzania 8-O-β-D-4”-metoksyglukopiranozylo-6metyloflawonu
(B1) (11) 234609
(41) 2017 01 16
(51) C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 417788 (22)
2016 06 30
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); GRZESZCZUK JAKUB, Opole (PL);
PLĄSKOWSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 4’-O-β-D-4”-metoksyglukopiranozylo-6-metyloflawon
i sposób wytwarzania 4’-O-β-D-4”-metoksyglukopiranozylo-6metyloflawonu
(B1) (11) 234632
(41) 2017 09 11
(51) C07K 16/28 (2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
(21) 416359 (22)
2016 03 02
(72) MIĄŻEK ARKADIUSZ, Pęgów (PL); LISOWSKA MARTA,
Wrocław (PL); RAPAK ANDRZEJ, Brzeg (PL)
(73) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM.
LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Przeciwciała oddziałujące z komórkami psich chłoniaków typu
B i ich zastosowania
(B1) (11) 234556
(41) 2017 11 20
(51) C08G 18/42 (2006.01)
C08G 63/16 (2006.01)
(21) 418808 (22)
2016 09 23
(72) DATTA JANUSZ, Gdynia (PL); PARCHETA PAULINA, Słupie (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania liniowych biopolioli poliestrowych
(B1) (11) 234639
(41) 2019 07 15
(51) C08G 63/16 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
C08G 63/12 (2006.01)
(21) 424204 (22)
2018 01 05
(72)	GADOMSKA-GAJADHUR AGNIESZKA, Warszawa (PL);
RUŚKOWSKI PAWEŁ, Wołomin (PL); SYNORADZKI LUDWIK,
Warszawa (PL); WRZECIONEK MICHAŁ, Kielce (PL); MATYSZCZAK
GRZEGORZ, Radom (PL); STADNIK JUSTYNA, Ropczyce (PL);
JASTRZĘBSKA KLAUDIA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania prepolimeru poli(sebacynianu glicerolu)

(B1) (11) 234736
(41) 2018 10 08
(51) C08J 3/03 (2006.01)
C08L 9/08 (2006.01)
C08L 33/02 (2006.01)
C08L 33/08 (2006.01)
C08L 33/10 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 7/26 (2006.01)
(21) 421245 (22)
2017 04 07
(72) PLEWKA DANIEL, Nasutów (PL)
(73) IMPALA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(54) Sposób modyfikacji wodnego lateksu kopolimeru butadienowo-styrenowego lub wodnej dyspersji kopolimeru akrylowo-styrenowego
(B1) (11) 234660
(41) 2019 03 11
(51) C08J 3/24 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 9/00 (2006.01)
C08K 3/011 (2018.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
(21) 422758 (22)
2017 09 06
(72) SMEJDA-KRZEWICKA ALEKSANDRA, Łódź (PL);
OLEJNIK ANNA, Sudół (PL); STRZELEC KRZYSZTOF, Brzeziny (PL);
KOBĘDZA PIOTR, Bogusławice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób sieciowania i modyfikacji mieszanin kauczuku chloroprenowego z kauczukiem butadienowym
(B1) (11) 234661
(41) 2019 03 11
(51) C08J 3/24 (2006.01)
C08L 9/00 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08K 3/011 (2018.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
(21) 422759 (22)
2017 09 06
(72) SMEJDA-KRZEWICKA ALEKSANDRA, Łódź (PL);
OLEJNIK ANNA, Sudół (PL); STRZELEC KRZYSZTOF, Brzeziny (PL);
TOBOLSKA WERONIKA, Brześć Kujawski (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób sieciowania i modyfikacji mieszanin elastomerowych
(B1) (11) 234599
(41) 2017 11 20
(51) C08J 9/228 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
(21) 417117 (22)
2016 05 06
(72) STASIEK ANDRZEJ, Toruń (PL); RASZKOWSKA-KACZOR ANETA,
Toruń (PL); LENŻA JOANNA, Knurów (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania polietylenowej pianki chemicznie sieciowanej
(B1) (11) 234513
(41) 2018 11 19
(51) C08J 11/08 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 421618 (22)
2017 05 17
(72) ZIELIŃSKI MAREK, Łódź (PL); MIĘKOŚ EWA, Łódź (PL);
SZCZUKOCKI DOMINIK, Końskie (PL); SKRZYPEK SŁAWOMIRA,
Łódź (PL); KOŁODZIEJCZYK KARINA, Zduńska Wola (PL);
JAKSENDER MARTA, Wierzchowisko (PL); KRAWCZYK BARBARA,
Puszczew (PL); CZARNY KAROLINA, Gielzów (PL);
JUSZCZAK RENATA, Łódź (PL); DAŁKOWSKI RADOSŁAW, Łódź (PL)
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(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych
(B1) (11) 234523
(41) 2017 06 19
(51) C08K 3/04 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
(21) 415330 (22)
2015 12 15
(72) SZELUGA URSZULA, Zabrze (PL); PUSZ SŁAWOMIRA,
Tworóg Mały (PL); KUMANEK BOGUMIŁA, Katowice (PL);
TRZEBICKA BARBARA, Rybnik (PL); CZAJKOWSKA SYLWIA, Gliwice (PL)
(73) CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze (PL)
(54) Binarne lub hybrydowe kompozyty polimerowo-węglowe oraz
sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 234739
(41) 2019 02 11
(51) C08L 9/02 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 7/00 (2006.01)
C08K 5/3445 (2006.01)
C08K 3/01 (2018.01)
H01B 1/24 (2006.01)
(21) 422441 (22)
2017 08 03
(72) PINGOT MARTYNA, Łódź (PL); SZADKOWSKI BOLESŁAW,
Płock (PL); ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe
o podwyższonych właściwościach mechanicznych oraz odwracalnym przewodnictwie elektrycznym
(B1) (11) 234582
(41) 2019 01 02
(51) C08L 23/08 (2006.01)
C08L 45/00 (2006.01)
C08K 5/3437 (2006.01)
(21) 422052 (22)
2017 06 28
(72) MARZEC ANNA, Ruczynów (PL); BORUSZCZAK ZYGMUNT,
Łódź (PL); ZABORSKI MARIAN, Łódź (PL); SUKIENNIK JOANNA,
Łódź (PL); PAPIS PAULINA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby o podwyższonej odporności na starzenie pogodowe i klimatyczne
(B1) (11) 234621
(41) 2017 02 13
(51) C08L 23/12 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 51/06 (2006.01)
C08L 51/08 (2006.01)
C08J 5/06 (2006.01)
B29C 70/06 (2006.01)
(21) 413335 (22)
2015 08 03
(72) FRANCISZCZAK PIOTR, Szczecin (PL); BŁĘDZKI ANDRZEJ,
Mierzyn (PL); MELJON AGNIESZKA, Szczecin (PL);
SZMERGALSKA AGATA, Płaszczyca (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania termoplastycznych kompozytów
wzmacnianych celulozowymi włóknami krótkimi
(B1) (11) 234693
(41) 2018 10 08
(51) C08L 39/00 (2006.01)
C08G 18/38 (2006.01)
C08J 9/14 (2006.01)
(21) 421231 (22)
2017 04 06
(72) LESZCZYŃSKA MILENA, Charzyny (PL); RYSZKOWSKA
JOANNA, Konstancin Jeziorna (PL); LESZCZYŃSKI MICHAŁ,
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Zamość (PL); SZCZEPKOWSKI LEONARD, Bydgoszcz (PL);
PRZEKURAT SYLWIA, Bydgoszcz (PL); PRZEKURAT ADAM,
Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie pestek malin jako napełniacza do wytwarzania
biokompozytów pianek poliuretanowych
(B1) (11) 234638
(41) 2019 07 15
(51) C08L 75/04 (2006.01)
C08L 75/08 (2006.01)
C08L 75/06 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C08G 18/42 (2006.01)
(21) 424200 (22)
2018 01 04
(72) KACZOROWSKI MARCIN, Warszawa (PL); ROKICKI GABRIEL,
Warszawa (PL); SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); ANTOSIK
AGNIESZKA, Nidzica (PL); FALKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL);
ŻUROWSKI RADOSŁAW, Warszawa (PL); GŁUSZEK MAŁGORZATA,
Warszawa (PL); LEONOWICZ MARCIN, Warszawa (PL); WIERZBICKI
ŁUKASZ, Ciechanów (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu zawierającego płyn zagęszczany ścinaniem
(B1) (11) 234726
(41) 2018 08 13
(51) C09K 8/467 (2006.01)
(21) 420469 (22)
2017 02 07
(72) RZEPKA MARCIN, Krosno (PL); KREMIENIEWSKI MARCIN,
Krosno (PL); FILIP SZCZEPAN, Korczyna (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Kompozycja zaczynu cementowo-lateksowego na bazie wody
morskiej
(B1) (11) 234653
(41) 2017 09 11
(51) C10L 5/44 (2006.01)
C10L 5/32 (2006.01)
(21) 416443 (22)
2016 03 09
(72) ZAGUŁA GRZEGORZ, Trzebownisko (PL); BAJCAR MARCIN,
Rzeszów (PL); SALETNIK BOGDAN, Glinik Średni (PL);
PUCHALSKI CZESŁAW, Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób modyfikacji pelletu opałowego z biomasy
(B1) (11) 234553
(41) 2017 01 30
(51) C10M 125/22 (2006.01)
(21) 418389 (22)
2016 08 19
(72) PASZKOWSKI MACIEJ, Wrocław (PL); WIELEBA WOJCIECH,
Wrocław (PL); CAPANIDIS DIMITRY, Wrocław (PL); KOWALEWSKI
PIOTR, Szczepanów (PL); LEŚNIEWSKI TADEUSZ, Wrocław (PL);
WSZELACZYŃSKI GRZEGORZ, Ziemnice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kompozycja smarowa wielofunkcyjna do smarowania węzłów
tribologicznych
(B1) (11) 234667
(41) 2017 09 11
(51) C10M 139/04 (2006.01)
(21) 416290 (22)
2016 02 28
(72) KALBARCZYK ADRIAN, Lublin (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementów metalowych
(B1) (11) 234520
(41) 2019 11 04
(51) C12N 5/00 (2006.01)
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C12N 5/076 (2010.01)
A01N 1/00 (2006.01)
(21) 425365 (22)
2018 04 25
(72) BRYSZEWSKA MARIA, Łódź (PL); IONOV MAKSIM, Łódź (PL);
GONTAREK WOJCIECH, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL); GONTAREK WOJCIECH,
Łódź (PL)
(54) Urządzenie do izolacji plemników o wysokiej jakości biologicznej
(B1) (11) 234645
(41) 2018 07 30
(51) C12N 5/02 (2006.01)
C12N 5/071 (2010.01)
A61K 35/33 (2015.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) 420319 (22)
2017 01 23
(72) BUŁDAK RAFAŁ, Dąbrowa Górnicza (PL); KASELA MARTYNA,
Zabrze (PL); ŻWIRSKA-KORCZALA KRYSTYNA, Nowa Wieś Tworska (PL)
(73)	NATURAL CELL THERAPY SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice (PL)
(54) Medium do hodowli fibroblastów, sposób hodowli fibroblastów,
zastosowanie fibroblastów i preparat zawierający fibroblasty
(B1) (11) 234640
(41) 2019 07 15
(51) C12N 5/071 (2010.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
(21) 424205 (22)
2018 01 05
(72)	GADOMSKA-GAJADHUR AGNIESZKA, Warszawa (PL);
KRUK ALEKSANDRA, Warszawa (PL); RUŚKOWSKI PAWEŁ,
Wołomin (PL); SYNORADZKI LUDWIK, Warszawa (PL); SEBAI
AGNIESZKA, Warszawa (PL); RYKACZEWSKA IZABELA,
Lubomin (PL); ŁABĘCKA MONIKA, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania dwufunkcyjnych polilaktydowych skafoldów przeznaczonych do hodowli komórkowych
(B1) (11) 234588
(41) 2015 10 26
(51) C12P 17/02 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 407907 (22)
2014 04 15
(72) MICHALCZYK ALICJA, Warszawa (PL);
CIENIECKA-ROSŁONKIEWICZ ANNA, Warszawa (PL);
CHOLEWIŃSKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU
ORGANICZNEGO, Warszawa (PL)
(54)	Ekstrakt z grzybów endofitycznych izolowanych z leszczyny
i zastosowania

(72) SORDON SANDRA, Komprachcice (PL); POPŁOŃSKI JAROSŁAW,
Szklarska Poręba (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz (PL);
HUSZCZA EWA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania 7-O-β-D-glukopiranozylo-5-hydroksyflawanonu
(B1) (11) 234498
(41) 2019 09 09
(51) C12Q 1/6883 (2018.01)
(21) 424674 (22)
2018 02 26
(72) BOGUCKA-KOCKA ANNA, Świdnik (PL); ZALEWSKI DANIEL,
Lublin (PL); FELDO MARCIN, Lublin (PL); RUSZEL KAROL,
Lublin (PL); KOCKI JANUSZ, Świdnik (PL); ZUBILEWICZ TOMASZ,
Lublin (PL); STĘPNIEWSKI ANDRZEJ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Sposób diagnozowania miażdżycy tętnic oraz zastosowanie
markerów miRNA do diagnozowania miażdżycy tętnic
(B1) (11) 234490
(41) 2018 06 04
(51) C21D 1/20 (2006.01)
C22C 38/02 (2006.01)
(21) 419655 (22)
2016 12 01
(72) ŚWIĄTNICKI WIESŁAW, Warszawa (PL); RADOWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); DUDZIŃSKA KAROLINA, Błonie (PL);
WASIAK KRZYSZTOF, Jagodne (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób obróbki cieplnej stali
(B1) (11) 234539
(41) 2018 02 12
(51) C22B 1/242 (2006.01)
C21B 5/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
(21) 418163 (22)
2016 08 01
(72)	GUL JERZY, Chmielów (PL)
(73)	GUL JERZY, Chmielów (PL)
(54) Sposób wytwarzania wsadu żelazonośnego do procesu wielkopiecowego
(B1) (11) 234544
(41) 2016 01 18
(51) C22C 1/04 (2006.01)
C22C 27/04 (2006.01)
(21) 408837 (22)
2014 07 14
(72) OKSIUTA ZBIGNIEW, Białystok (PL); CIUPIŃSKI ŁUKASZ,
Kolbuszowa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Stopowy proszek do wytwarzania stopów wolframu metodą
metalurgii proszków

(B1) (11) 234610
(41) 2017 01 16
(51) C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 417789 (22)
2016 06 30
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); GRZESZCZUK JAKUB, Opole (PL);
PLĄSKOWSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL); FECKA IZABELA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 7-O-β-D-4”-metoksyglukopiranozyloflawanonu

(B1) (11) 234752
(41) 2019 05 06
(51) C22C 14/00 (2006.01)
C22C 1/04 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
C22F 1/02 (2006.01)
C22F 1/16 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
A61L 27/06 (2006.01)
(21) 423273 (22)
2017 10 25
(72) SOCHACKA PATRYCJA, Poznań (PL); JURCZYK MIECZYSŁAW,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania bionanomateriału na bazie tytanu i molibdenu o strukturze jednofazowej β

(B1) (11) 234658
(41) 2019 01 14
(51) C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
(21) 422149 (22)
2017 07 07

(B1) (11) 234778
(41) 2019 01 28
(51) C22C 33/04 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
(21) 422261 (22)
2017 07 18
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(72) POGORZAŁEK JERZY, Żernica (PL); RÓŻAŃSKI PIOTR, Gliwice (PL);
BULKOWSKI LECH, Gliwice (PL); KUZIAK ROMAN, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALURGII
ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania stali z renem
(B1) (11) 234568
(41) 2019 07 01
(51) C22C 37/10 (2006.01)
C22C 37/04 (2006.01)
C22C 33/08 (2006.01)
C21C 1/10 (2006.01)
(21) 423973 (22)
2017 12 20
(72)	GUZIK EDWARD, Kraków (PL); KOPYCIŃSKI DARIUSZ,
Głogoczów (PL); NOWAK ADAM, Starachowice (PL); SOKOLNICKI
MAREK, Starachowice (PL); RONDUDA MAREK, Starachowice (PL);
KRÓLIKOWSKI MACIEJ, Starachowice (PL)
(73) SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE, Starachowice (PL)
(54) Żeliwo niestopowe ausferrytyczne, sposób obróbki odlewniczo-cieplnej żeliwa niestopowego ausferrytycznego oraz jego
zastosowanie
(B1) (11) 234569
(41) 2019 07 01
(51) C22C 37/10 (2006.01)
C22C 37/04 (2006.01)
C22C 33/08 (2006.01)
C21C 1/10 (2006.01)
(21) 423974 (22)
2017 12 20
(72)	GUZIK EDWARD, Kraków (PL); KOPYCIŃSKI DARIUSZ,
Głogoczów (PL); NOWAK ADAM, Starachowice (PL); SOKOLNICKI
MAREK, Starachowice (PL); RONDUDA MAREK, Starachowice (PL);
KRÓLIKOWSKI MACIEJ, Starachowice (PL)
(73) SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE, Starachowice (PL)
(54) Żeliwo ausferrytyczne o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, sposób obróbki odlewniczo-cieplnej żeliwa ausferrytycznego
oraz jego zastosowanie
(B1) (11) 234681
(41) 2018 05 21
(51) C23C 18/12 (2006.01)
(21) 419495 (22)
2016 11 17
(72) PIETRZYK BOŻENA, Łódź (PL); MISZCZAK SEBASTIAN,
Łódź (PL); KACZMAREK ŁUKASZ, Łódź (PL); KLICH MAREK, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania niskotarciowych i przeciwzużyciowych ceramicznych powłok tlenkowych zawierających dwusiarczek molibdenu
(B1) (11) 234727
(41) 2017 04 24
(51) C25D 5/06 (2006.01)
C25D 11/30 (2006.01)
C25D 3/54 (2006.01)
(21) 414465 (22)
2015 10 22
(72) LUTZE RAFAŁ, Warszawa (PL); KWIATKOWSKI LECH,
Warszawa (PL); DĄBROWSKA BOŻENA, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT MECHANIKI
PRECYZYJNEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób renowacji lub naprawy miejsc uszkodzenia powłoki
tlenkowej wytworzonej na magnezie lub jego stopach w procesie
plazmowego utleniania anodowego
(B1) (11) 234522
(41) 2014 03 31
(51) D06M 11/00 (2006.01)
D06M 16/00 (2006.01)
D06L 4/40 (2017.01)
D06M 101/06 (2006.01)
(21) 400910 (22)
2012 09 25
(72)	ANASTAZIAK DAWID, Łódź (PL); STANKIEWICZ PIOTR, Łódź (PL);
POGODA GRZEGORZ, Łódź (PL); BILIŃSKI KAMIL, Łódź (PL);
BILIŃSKA LUCYNA, Łódź (PL)
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(73) ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Konstantynów Łódzki (PL)
(54) Sposób obróbki materiałów włókienniczych z włókien celulozowych
(B1) (11) 234760
(41) 2019 09 09
(51) D21F 11/00 (2006.01)
D21F 13/00 (2006.01)
D21C 5/02 (2006.01)
(21) 424681 (22)
2018 02 26
(72) MARCINKOWSKA MARZANNA, Łódź (PL); KOPANIA EWA,
Głowno (PL); MADAJ JADWIGA, Łódź (PL); MILCZAREK SŁAWOMIR,
Ksawerów (PL)
(73) INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania jednowarstwowej tektury makulaturowej
o podwyższonej sztywności
(B1) (11) 234767
(41) 2018 04 23
(51) E01C 7/30 (2006.01)
E01C 7/26 (2006.01)
E01C 7/00 (2006.01)
E01C 21/00 (2006.01)
(21) 419090 (22)
2016 10 12
(72) SKARŻYŃSKI ROBERT, Łomża (PL)
(73) BIK-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(54) Mieszanka do budowy nawierzchni drogowej i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 234571
(41) 2017 03 27
(51) E01C 19/46 (2006.01)
E01C 11/02 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
(21) 414074 (22)
2015 09 18
(72)	GAWRON MAREK, Ostre (PL)
(73) RENOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(54) Podpora pozycjonująca do montażu elementów nawierzchni
(B1) (11) 234511
(41) 2018 07 02
(51) E01D 2/04 (2006.01)
(21) 420054 (22)
2016 12 29
(72) KARDA JÓZEF, Warszawa (PL)
(73) KARDA JÓZEF, Warszawa (PL)
(54) Zestaw prefabrykowanych elementów do budowy kładki komunikacyjnej
(B1) (11) 234721
(41) 2018 07 30
(51) E03F 5/04 (2006.01)
E03F 5/20 (2006.01)
E03C 1/28 (2006.01)
(21) 420345 (22)
2017 01 28
(72) CIOPCIŃSKI ROBERT, Wojciechowice (PL)
(73) CIOPCIŃSKI ROBERT IREKO, Wojciechowice (PL)
(54)	Naposadzkowy zestaw odpływowy
(B1) (11) 234625
(41) 2018 01 03
(51) E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)
(21) 417732 (22)
2016 06 28
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); GIL ZOFIA, Szczecin (PL);
SKIBICKI SZYMON, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób połączenia pionowej krawędzi murowanej ściany działowej z murowaną ścianą poprzeczną
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(B1) (11) 234722
(41) 2018 11 19
(51) E04B 1/61 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 1/41 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 2/06 (2006.01)
(21) 421513 (22)
2017 05 05
(72) BOREK PRZEMYSŁAW, Gdańsk (PL); MAJCHRZAK ŁUKASZ,
Mrowino (PL)
(73) PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54)	Łącznik pionowy ścian prefabrykowanych
(B1) (11) 234665
(41) 2019 10 21
(51) E04B 2/88 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)
F24S 20/60 (2018.01)
(21) 425203 (22)
2018 04 12
(72) SZYSZKA JERZY, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Przegroda kolektorowo-akumulacyjna transparentna dla budownictwa
(B1) (11) 234626
(41) 2018 04 23
(51) E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
(21) 419193 (22)
2016 10 21
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); NOWAK RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób mocowania prefabrykowanych nadproży żelbetowych
i stalowych w murach
(B1) (11) 234549
(41) 2017 10 23
(51) E04C 3/30 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
E04G 17/06 (2006.01)
E04G 17/14 (2006.01)
(21) 416935 (22)
2016 04 22
(72) MARCINKOWSKI JAKUB, Zielona Góra (PL); SADOWSKI
MIROSŁAW, Zgorzelec (PL)
(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL)
(54) Pręt wsporczy
(B1) (11) 234696
(41) 2018 11 19
(51) E04C 5/18 (2006.01)
(21) 421627 (22)
2017 05 18
(72) MIŚKO RADOSŁAW, Rzeszów (PL)
(73) RESTAL GCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(54)	Łącznik montażowy zwłaszcza elementów z prętów zbrojeniowych
(B1) (11) 234593
(41) 2018 04 23
(51) E04F 21/02 (2006.01)
E04F 21/04 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
(21) 418848 (22)
2016 10 11
(72) WYKA PAWEŁ, Przewrotne (PL)
(73) WYKA PAWEŁ, Przewrotne (PL)
(54) Urządzenie do prac wykończeniowych, zwłaszcza do tynkowania
(B1) (11) 234649
(41) 2019 09 09
(51) E05D 7/12 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 5/06 (2006.01)
(21) 424781 (22)
2018 03 07

(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL); JĘDRUSIK ADRIAN,
Bielsko-Biała (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Układ zawiasowy, a zwłaszcza układ zawiasu ukrytego
(B1) (11) 234757
(41) 2019 06 17
(51) E06B 3/677 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
(21) 423692 (22)
2017 12 04
(72) FLORCZYK RADOSŁAW, Konarzyce (PL)
(73) UNIGLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(54) Sposób wytwarzania szyby zespolonej
(B1) (11) 234751
(41) 2019 04 23
(51) E06B 7/02 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
(21) 423269 (22)
2017 10 13
(72) KONARSKI KAMIL, Brzezowa (PL)
(73) KONARSKI KAMIL, Brzezowa (PL)
(54) Urządzenie do filtrowania powietrza atmosferycznego z zanieczyszczeń zwłaszcza smogu
(B1) (11) 234644
(41) 2016 02 29
(51) E21D 20/00 (2006.01)
E21B 19/15 (2006.01)
(21) 410961 (22)
2013 08 26
(30) 1250969-1
2012 08 30
SE
(86) 2013 08 26
PCT/SE13/50995
(87) 2014 03 06
WO14/035316
(72)	NYSTRÖM SVEN-OLOV, Örebro (SE)
(73)	Epiroc Rock Drills Aktiebolag, Örebro (SE)
(54) Sposób kotwienia za pomocą urządzenia do kotwienia, urządzenie
do kotwienia oraz pojazd zawierający takie urządzenie do kotwienia
(B1) (11) 234537
(41) 2016 02 29
(51) E21D 20/00 (2006.01)
E21B 19/15 (2006.01)
(21) 411020 (22)
2013 08 26
(30) 1250968-3
2012 08 30
SE
(86) 2013 08 26
PCT/SE13/50996
(87) 2014 03 06
WO14/035317
(72)	NYSTRÖM SVEN-OLOV, Örebro (SE); OLSSON JAN, Örebro (SE)
(73)	Epiroc Rock Drills Aktiebolag, Örebro (SE)
(54) Sposób odnoszący się do układu kotwiącego, układ kotwiący
oraz pojazd zawierający taki układ kotwiący
(B1) (11) 234572
(41) 2014 10 13
(51) F01D 1/02 (2006.01)
F03B 1/00 (2006.01)
(21) 403485 (22)
2013 04 10
(72) JEZNACH ADAM, Wójtówka (PL); DUDZIŃSKI JACEK,
Paprotnia (PL); RODZIK DARIUSZ, Ożarów Mazowiecki (PL);
RUBANOWICZ TOMASZ, Gdańsk (PL); SZCZEPANIAK PAWEŁ,
Sochaczew (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JEZNACH
SPÓŁKA JAWNA, Wójtówka (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej
(B1) (11) 234598
(41) 2019 10 21
(51) F02M 61/20 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
(21) 425216 (22)
2018 04 13
(72)	ŁAPIŃSKI KRZYSZTOF, Łapy (PL)
(73)	ŁAPIŃSKI KRZYSZTOF KAEL, Łapy (PL)
(54) Wtryskiwacz paliwa gazowego silników spalinowych
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(B1) (11) 234510
(41) 2018 03 12
(51) F03D 3/06 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
(21) 418512 (22)
2016 08 31
(72) RYŚ JAN, Kraków (PL); AUGUSTYN MARCIN, Bilczyce (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób zmieniania kątowego położenia łopat wirnika turbiny
wiatrowej o pionowej osi obrotu w trakcie obrotu wirnika

(B1) (11) 234535
(41) 2019 07 01
(51) F16J 9/00 (2006.01)
B23P 15/10 (2006.01)
(21) 424000 (22)
2017 12 21
(72) SZYMAŃSKI PAWEŁ, Poznań (PL); PRZESTACKI DAMIAN,
Jarocin (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Wkładka kompozytowa pod rowek pierścienia tłoka silnika spalinowego oraz zastosowanie wkładki kompozytowej w produkcji tłoków

(B1) (11) 234540
(41) 2018 09 24
(51) F03D 13/10 (2016.01)
F03D 1/00 (2006.01)
(21) 420928 (22)
2017 03 21
(72) BARTOS ANDRZEJ, Sochaczew (PL); BADYDA KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); KRAWCZYK PIOTR, Błędów (PL); WOŁOWICZ
MARCIN, Konstancin-Jeziorna (PL); MIKOŁAJCZAK ALEKSANDRA,
Warszawa (PL); DYLIK MACIEJ, Warszawa (PL)
(73)	ANDRZEJ BARTOS ABART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew (PL)
(54) Sposób montażu elektrowni wiatrowych

(B1) (11) 234741
(41) 2019 02 25
(51) F16J 15/16 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)
F16J 15/3212 (2016.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/12 (2006.01)
(21) 422613 (22)
2017 08 22
(72) DOBOSZ ROMAN, Pisarzowice (PL); KLIŚ PIOTR, Bielsko-Biała (PL)
(73) KLIŚ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE APREX,
Bielsko-Biała (PL); DOBOSZ ROMAN, Pisarzowice (PL)
(54) Uszczelnienie pojedyncze czoła obrotowego wału

(B1) (11) 234762
(41) 2018 12 17
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 421907 (22)
2017 06 13
(72) ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL); MATUSZEWSKI LESZEK,
Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Uszczelnienie hybrydowe z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego
(B1) (11) 234484
(41) 2017 05 22
(51) F16C 33/06 (2006.01)
F16C 33/10 (2006.01)
F16C 33/02 (2006.01)
F16C 33/04 (2006.01)
(21) 414843 (22)
2015 11 18
(72)	GAŁDA LIDIA, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54)	Łożysko ślizgowe, zwłaszcza jednoimienne, sposób jego wytwarzania oraz narzędzie do stosowania tego sposobu
(B1) (11) 234559
(41) 2018 08 13
(51) F16D 55/00 (2006.01)
F16D 55/02 (2006.01)
(21) 420356 (22)
2017 01 30
(72) WITKOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) WITKOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(54)	Hamulec tarczowy
(B1) (11) 234700
(41) 2019 10 07
(51) F16F 15/03 (2006.01)
(21) 425075 (22)
2018 03 29
(72)	ŁUKASIEWICZ ARTUR, Kielce (PL)
(73)	ŁUKASIEWICZ ARTUR, Kielce (PL)
(54)	Elektromagnetyczny tłumik drgań
(B1) (11) 234507
(41) 2019 08 26
(51) F16H 55/48 (2006.01)
(21) 424666 (22)
2018 02 23
(72) BOCHNIA MARCIN, Kazimierza Mała (PL); SETLAK RAFAŁ,
Kończyce Małe (PL)
(73) CAFFARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Słonowice (PL)
(54) Rolka paska klinowego i sposób odprowadzania ciepła z łożyska
rolki

(B3) (11) 234678
(41) 2019 09 23
(51) F16L 9/06 (2006.01)
F17D 1/065 (2006.01)
(21) 424876 (22)
2018 03 14
(61) 225638
(72) FORTUNA TOMASZ, Targowisko (PL)
(73) TT PLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Targowisko (PL)
(54) Kształtowa giętka rura instalacyjno-klimatyzacyjna
(B1) (11) 234500
(41) 2019 10 21
(51) F16L 51/00 (2006.01)
F16L 58/02 (2006.01)
(21) 425170 (22)
2018 04 09
(72) TYMKIEWICZ BOGDAR, Gliwice (PL)
(73) RADIATYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Kompensator rurowy liniowy z pojedynczym uszczelnieniem
(B1) (11) 234531
(41) 2019 11 04
(51) F16L 51/00 (2006.01)
(21) 425384 (22)
2018 04 26
(72) TYMKIEWICZ BOGDAR, Gliwice (PL)
(73) RADIATYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Kompensator rurowy liniowy z osłoną
(B1) (11) 234677
(41) 2020 01 13
(51) F16L 55/165 (2006.01)
F16L 55/18 (2006.01)
(21) 428962 (22)
2019 02 18
(72) MROZOWSKI MICHAŁ, Gliwice (PL); ZWIERZYCKI DARIUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INTEGRA MALIRZ, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA, Gliwice (PL)
(54) Zespół przesuwny dla rury, zwłaszcza wsuwany do kanału albo
do rury okładzinowej o większej średnicy
(B1) (11) 234560
(41) 2018 08 27
(51) F16L 57/00 (2006.01)
H02G 9/06 (2006.01)
E03F 3/04 (2006.01)
B32B 1/08 (2006.01)
(21) 420511 (22)
2017 02 13
(72) SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL); POCHWAT KAMIL, Rzeszów (PL);
DZIOPAK JÓZEF, Rzeszów (PL)
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(73) SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL); POCHWAT KAMIL, Rzeszów (PL);
DZIOPAK JÓZEF, Rzeszów (PL)
(54) Zintegrowany przewód kanalizacyjny z osłoną przewodów
przesyłowych
(B1) (11) 234526
(41) 2019 09 09
(51) F16M 11/04 (2006.01)
G12B 9/08 (2006.01)
(21) 424678 (22)
2018 02 26
(72) BĄK EDWARD, Piotrowice (PL)
(73)	EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice (PL)
(54) Zestaw ustawczy urządzeń audiowizualnych
(B1) (11) 234563
(41) 2019 01 02
(51) F23C 5/32 (2006.01)
F23L 9/02 (2006.01)
F23C 3/00 (2006.01)
F23M 9/06 (2006.01)
F23G 5/24 (2006.01)
(21) 422012 (22)
2017 06 26
(72) DZIWISZ MAREK, Łódź (PL); KIJAŃSKI JAROSŁAW ANDRZEJ,
Łódź (PL); SZTILLER JOANNA AGNIESZKA, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) DZIWISZ MAREK, Łódź (PL); KIJAŃSKI JAROSŁAW ANDRZEJ,
Łódź (PL); SZTILLER JOANNA AGNIESZKA, Aleksandrów Łódzki (PL)
(54) Reaktor cyklonowy
(B1) (11) 234564
(41) 2019 01 02
(51) F23C 5/32 (2006.01)
F23L 9/02 (2006.01)
F23C 3/00 (2006.01)
F23M 9/06 (2006.01)
F23G 5/24 (2006.01)
(21) 422013 (22)
2017 06 26
(72) DZIWISZ MAREK, Łódź (PL); KIJAŃSKI JAROSŁAW ANDRZEJ,
Łódź (PL); SZTILLER JOANNA AGNIESZKA, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) DZIWISZ MAREK, Łódź (PL); KIJAŃSKI JAROSŁAW ANDRZEJ,
Łódź (PL); SZTILLER JOANNA AGNIESZKA, Aleksandrów Łódzki (PL)
(54) Reaktor cyklonowy cylindryczny
(B1) (11) 234502
(41) 2017 04 10
(51) F23C 10/28 (2006.01)
F23C 10/20 (2006.01)
F23N 3/00 (2006.01)
(21) 419038 (22)
2016 10 07
(30) 20155706
2015 10 08
FI
(72) KINNUNEN PERTTI, Varkaus (FI); KETTUNEN ARI, Leppävirta (FI)
(73) Sumitomo SHI FW Energia Oy, Espoo (FI)
(54) Sposób wprowadzania pierwotnego gazu fluidyzacyjnego
do paleniska kotła ze złożem fluidalnym
(B1) (11) 234512
(41) 2018 09 10
(51) F23L 1/00 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
B03C 3/02 (2006.01)
(21) 420734 (22)
2017 03 03
(72) KUBICA ROBERT, Kamieniec (PL)
(73)	NORDFLAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Cieszyn (PL)
(54) Sposób niskoemisyjnego spalania paliw stałych i urządzenie
do niskoemisyjnego spalania paliw stałych
(B1) (11) 234570
(41) 2019 08 12
(51) F24B 1/193 (2006.01)
F24B 1/19 (2006.01)
(21) 424446 (22)
2018 01 31
(72) BITKA JAN, Wilkanowo (PL)

(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BITACO BITKA
SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra (PL)
(54) Zestaw do optymalizacji spalania drewna w kominku
(B1) (11) 234496
(41) 2019 08 26
(51) F24F 7/06 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
E04B 5/48 (2006.01)
(21) 424577 (22)
2018 02 12
(72) WISZOWATY GRZEGORZ, Łomża (PL); ZAWIŚLAK MACIEJ,
Bielany Wrocławskie (PL); JANICKA ANNA, Wrocław (PL)
(73) MACKIEWICZ DANUTA GENOWEFA PPHU MACKIEWICZ,
Łomża (PL)
(54) Zintegrowany modułowy system wentylacji stropowej
(B1) (11) 234528
(41) 2019 09 09
(51) F24F 7/007 (2006.01)
A01G 13/08 (2006.01)
B08B 15/00 (2006.01)
E04H 9/16 (2006.01)
(21) 424785 (22)
2018 03 06
(72) FLAGA ANDRZEJ, Kraków (PL); KRAJEWSKI PIOTR, Kraków (PL);
SZELĄG AGATA, Kraków (PL); KŁAPUT RENATA, Rzeszów (PL);
KOCOŃ AGNIESZKA, Borowiec (PL); BOSAK GRZEGORZ, Jasło (PL);
FLAGA ŁUKASZ, Kraków (PL); PISTOL ALEKSANDER, Kraków (PL);
AUGUSTYN ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) System do wymuszania ruchów mas powietrza, nad otwartymi
obszarami, zwłaszcza wzbudzania i podtrzymywania strugi powietrza nad otwartymi obszarami zurbanizowanymi
(B1) (11) 234529
(41) 2019 09 09
(51) F24F 7/007 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
A01G 13/08 (2006.01)
B08B 15/00 (2006.01)
E04H 9/16 (2006.01)
(21) 424786 (22)
2018 03 06
(72) FLAGA ANDRZEJ, Kraków (PL); KRAJEWSKI PIOTR, Kraków (PL);
SZELĄG AGATA, Kraków (PL); KŁAPUT RENATA, Rzeszów (PL);
KOCOŃ AGNIESZKA, Borowiec (PL); BOSAK GRZEGORZ, Jasło (PL);
FLAGA ŁUKASZ, Kraków (PL); PISTOL ALEKSANDER, Kraków (PL);
AUGUSTYN ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) System do wymuszania ruchów mas powietrza nad otwartymi
obszarami
(B1) (11) 234506
(41) 2018 11 05
(51) F25D 13/00 (2006.01)
F25D 25/02 (2006.01)
F25D 25/04 (2006.01)
B65G 1/127 (2006.01)
(21) 421397 (22)
2017 04 24
(72)	NOWIŃSKI ŁUKASZ, Bielsko-Biała (PL)
(73)	AQMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Chłodziarka wielodrzwiowa, zwłaszcza do chłodniczych automatów magazynowych wielopoziomowego składowania
(B1) (11) 234737
(41) 2019 01 02
(51) F26B 3/02 (2006.01)
F26B 25/06 (2006.01)
(21) 426399 (22)
2018 07 23
(72) MAZURKIEWICZ MARIAN, Markuszów (PL)
(73) MAZURKIEWICZ MARIAN, Markuszów (PL)
(54) Regał do suszenia i sposób suszenia owoców lub warzyw
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(B1) (11) 234552
(41) 2018 01 29
(51) F27B 5/04 (2006.01)
F27B 5/16 (2006.01)
C21D 1/773 (2006.01)
(21) 418101 (22)
2016 07 26
(72) MICHALSKI JÓZEF, Troszki (PL)
(73) REMIX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Piec próżniowy do obróbki cieplnej
(B1) (11) 234594
(41) 2018 07 30
(51) F27D 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
(21) 420332 (22)
2017 01 27
(72) MOSZCZAŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) MOSZCZAŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do zasilania pieca do przetopu metali kolorowych
w postaci odpadów z folii i innych cienkościennych materiałów
(B1) (11) 234614
(41) 2018 12 03
(51) F28F 3/00 (2006.01)
F28D 1/047 (2006.01)
B29C 33/04 (2006.01)
(21) 421663 (22)
2017 05 22
(72) WOLSZCZAK PIOTR, Lublin (PL); KIERSZTYN MARCIN, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Płyta z kanałami chłodzącymi w wymiennikach ciepła
(B1) (11) 234505
(41) 2018 09 24
(51) F41A 19/03 (2006.01)
F41A 19/04 (2006.01)
F41A 19/10 (2006.01)
F41A 19/69 (2006.01)
F41B 11/00 (2013.01)
(21) 425221 (22)
2018 04 13
(72) MENET MARCIN JAN, Kraków (PL); WOJTAK DAMIAN MICHAŁ,
Kraków (PL)
(73)	GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Układ i sposób wykrywania pozycji spustu w replikach broni
(B1) (11) 234587
(41) 2014 08 04
(51) G01B 7/02 (2006.01)
G01N 27/82 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
G01D 5/14 (2006.01)
G01B 7/06 (2006.01)
(21) 402584 (22)
2013 01 28
(72)	NEF CZESŁAW, Olsztyn (PL); MOKRZECKI ARKADIUSZ
BERNARD, Pajtuny (PL)
(73) SPINDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Magnetyczne urządzenie do pomiaru odległości i przemieszczenia od podłoża ferromagnetycznego
(B1) (11) 234503
(41) 2019 04 23
(51) G01F 15/16 (2006.01)
G01L 7/08 (2006.01)
F16J 3/02 (2006.01)
(21) 426445 (22)
2018 07 25
(30) 10-2017-0136394 2017 10 20
KR
(72) LEE JONG WON, Gimhae-si (KR); PARK JUNG SU, Gimhae-si (KR)
(73) Fine Disc Company Co. Ltd., Gimhae-si (KR)
(54) Zespół membrany bezpieczeństwa
(B1) (11) 234749
(41) 2019 04 08
(51) G01K 11/32 (2006.01)
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G01J 5/10 (2006.01)
G02B 6/30 (2006.01)
(21) 423066 (22)
2017 10 04
(72) JĘDZREJEWSKA-SZCZERSKA MAŁGORZATA, Gdańsk (PL);
SZEWCZYK ARKADIUSZ, Gdańsk (PL); GALLA STANISŁAW, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54)	Głowica do pomiaru temperatury elementów elektronicznych
(B1) (11) 234772
(41) 2019 07 29
(51) G01N 1/02 (2006.01)
G01N 1/04 (2006.01)
(21) 424296 (22)
2018 01 17
(72) KANIA KONRAD, Świdnik (PL); GŁADYSZEWSKA BOŻENA,
Lublin (PL); CIUPAK ANNA, Lublin (PL); GREGUŁA-KANIA MONIKA,
Świdnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Przyrząd do wycinania próbek z cienkowarstwowych materiałów biologicznych i syntetycznych
(B1) (11) 234590
(41) 2016 02 01
(51) G01N 1/28 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
(21) 412878 (22)
2015 06 26
(72) ZALESKI TOMASZ, Kraków (PL); JÓZEFOWSKA AGNIESZKA,
Kraków (PL); JÓZEFOWSKI TADEUSZ, Andrychów (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do odzyskiwania próbki gleby o nienaruszonej
strukturze z cylindra
(B1) (11) 234657
(41) 2018 12 03
(51) G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 3/30 (2006.01)
G01N 3/313 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
G01M 7/04 (2006.01)
(21) 421696 (22)
2017 05 24
(72) FRĄŚ LESZEK, Wola Zabierzowska (PL); KOŁBUK-KONIECZNY
DOROTA, Lewandów (PL); PRĘGOWSKA AGNIESZKA MARLENA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Uchwyt pomiarowy do Dzielonego Pręta Hopkinsona oraz sposób pomiaru zachowania materiału, w którym stosuje się Dzielony
Pręt Hopkinsona
(B1) (11) 234487
(41) 2017 05 22
(51) G01N 3/08 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
(21) 417050 (22)
2016 05 02
(72) ZMARZŁY PAWEŁ, Kielce (PL); KOZIOR TOMASZ, Kielce (PL);
GOGOLEWSKI DAMIAN, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Przyrząd do badań właściwości mechanicznych modeli wykonanych technologiami przyrostowymi, zwłaszcza modeli odlewniczych
(B1) (11) 234759
(41) 2018 09 10
(51) G01N 3/08 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
B25B 5/02 (2006.01)
B25B 5/16 (2006.01)
(21) 420748 (22)
2017 03 06
(72) LIBURA TOMASZ, Warszawa (PL); MOĆKO WOJCIECH,
Zielonka (PL); KOWALEWSKI ZBIGNIEW LUDWIK, Zielonka (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do dynamicznych badań materiałów konstrukcyjnych
przy rozciąganiu w zakresie dużych wartości prędkości odkształcenia
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(B1) (11) 234533
(41) 2019 11 18
(51) G01N 9/32 (2006.01)
G01N 21/01 (2006.01)
(21) 425475 (22)
2018 05 08
(72) KOSMALA ŁUKASZ JAN, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) MIBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Tester do badań dynamicznych zbiorników z płynem, zwłaszcza
hamulcowym
(B1) (11) 234716
(41) 2019 08 12
(51) G01N 15/06 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
B64C 39/02 (2006.01)
(21) 429448 (22)
2019 04 01
(72) TYMIŃSKI DARIUSZ, Czeczotki (PL); POLAK GRZEGORZ,
Tomice (PL); ZYCH MATEUSZ, Karczew (PL); KŁONICA MARIUSZ,
Lublin (PL); BIELAWSKI RADOSŁAW, Sulejówek (PL); GRENDA
BOGDAN, Warszawa (PL); DRZENIECKA-OSIADACZ ANETTA,
Wrocław (PL); SAWIŃSKI TYMOTEUSZ, Wrocław (PL)
(73) OPTIMUM-TYMIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA, Koprki (PL);
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Bezzałogowy statek powietrzny z różnicowym miernikiem zanieczyszczeń powietrza
(B1) (11) 234488
(41) 2017 12 18
(51) G01N 21/55 (2014.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(21) 417435 (22)
2016 06 04
(72)	GORODKIEWICZ EWA, Białystok (PL); SANKIEWICZ ANNA,
Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Biosensor do oznaczania immunoproteasomu 20S z wykorzystaniem inhibitora
(B1) (11) 234650
(41) 2016 03 14
(51) G01N 29/14 (2006.01)
(21) 409362 (22)
2014 09 03
(72) POLISZKO STEFAN, Przeźmierowo (PL); BARANOWSKI PIOTR A.,
Złotniki (PL); MATUSIAK GRZEGORZ, Poznań (PL); MIZGALSKI
IRENEUSZ, Poznań (PL); MURAWKA SZYMON, Poznań (PL);
STANGIERSKI JERZY, Poznań (PL); SZCZEPKA MACIEJ, Poznań (PL);
TATERCZYŃSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY
APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ COBRABID SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Układ elektronicznego ucha do analizy właściwości akustycznych produktów spożywczych z hybrydowym modułem symulacji
pracy peryferyjnego systemu słuchowego
(B1) (11) 234482
(41) 2016 11 07
(51) G01N 33/34 (2006.01)
G01N 33/44 (2006.01)
G01N 27/22 (2006.01)
(21) 412204 (22)
2015 04 30
(72)	GIELNIAK JAROSŁAW, Poznań (PL); GRACZKOWSKI ANDRZEJ,
Poznań (PL); MORAŃDA HUBERT, Szczytniki (PL);
MOŚCICKA-GRZESIAK HANNA, Poznań (PL); PRZYBYŁEK PIOTR,
Poznań (PL); WALCZAK KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wyznaczania zawilgocenia wyrobów celulozowych
przesyconych żywicą z wykorzystaniem wzorców zawilgocenia
(B1) (11) 234715
(41) 2019 09 23
(51) G01P 3/44 (2006.01)
(21) 429484 (22)
2019 04 01

(72) SUŁOWICZ MACIEJ, Kraków (PL); PETRYNA JANUSZ, Kraków (PL);
DUDA ARKADIUSZ, Kraków (PL); TULICKI JAROSŁAW,
Zbylitowska Góra (PL); LUDWINEK KRZYSZTOF,
Kostomłoty Pierwsze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); POLITECHNIKA
KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Zestaw do pomiaru prędkości obrotowej i kątowej maszyn
elektrycznych prądu przemiennego
(B1) (11) 234634
(41) 2019 06 17
(51) G01R 19/00 (2006.01)
G01R 15/22 (2006.01)
(21) 423693 (22)
2017 12 04
(72) KARDYŚ WITOLD, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Uniwersalny układ pomiarowy z izolacją galwaniczną
(B1) (11) 234578
(41) 2016 09 12
(51) G01R 19/165 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/40 (2014.01)
(21) 416368 (22)
2016 03 03
(30) 1503917.5
2015 03 09	GB
(72) BRONKHORST GERT, Veenendaal (NL)
(73) Technetix B.V., Veenendaal (NL)
(54) Sposób przewidywania awarii komponentu w urządzeniach
sieci szerokopasmowej
(B1) (11) 234530
(41) 2019 09 23
(51) G01S 13/00 (2006.01)
G01S 13/34 (2006.01)
G01S 13/06 (2006.01)
G01S 7/35 (2006.01)
(21) 424983 (22)
2018 03 21
(72) STEFAŃSKI JACEK, Gdańsk (PL); MISZEWSKI MARIUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób bezprzewodowej transmisji informacji użytkowej przez
system radarowy, zwłaszcza z wykorzystaniem radarów FMCW oraz
radar FMCW
(B1) (11) 234723
(41) 2019 10 21
(51) G01V 7/02 (2006.01)
G01V 7/14 (2006.01)
(21) 425228 (22)
2018 04 16
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54)	Grawimetr
(B1) (11) 234724
(41) 2019 11 04
(51) G01V 7/04 (2006.01)
(21) 425448 (22)
2018 05 02
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54)	Grawimetr
(B1) (11) 234567
(41) 2019 06 17
(51) G02B 6/38 (2006.01)
(21) 423729 (22)
2017 12 05
(72) MARCISZEWSKA-JANKOWSKA ANNA, Kutno (PL);
ROGOWSKI TOMASZ, Łódź (PL); NAPIERALSKI ZBIGNIEW, Pabianice (PL)
(73) OPTOMER – JULIAN MELLER ZDZISŁAW RZETELSKI SPÓŁKA
JAWNA, Łódź (PL)
(54) Osłona złącza światłowodowego
(B1) (11) 234688
(41) 2017 07 17
(51) G02B 27/22 (2006.01)
G03B 35/10 (2006.01)
(21) 415736 (22)
2016 01 08

Nr 3/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) LIBERADZKI ARKADIUSZ, Warszawa (PL); LIBERADZKI RAFAŁ,
Warszawa (PL)
(73) LIBERADZKI ARKADIUSZ, Warszawa (PL); LIBERADZKI RAFAŁ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób uzyskiwania jednym aparatem obrazu wyjściowego, przy
pomocy lustra giętkiego do bezokularowego odczytu w formie 3D
(B1) (11) 234601
(41) 2017 07 03
(51) G06Q 30/02 (2012.01)
H04W 88/02 (2009.01)
G06Q 50/10 (2012.01)
(21) 415562 (22)
2015 12 28
(72) ZOLICH DAMIAN, Mogilany (PL); WRÓBEL DARIUSZ, Zabierzów (PL)
(73) TECHLOGIC WAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilany (PL)
(54)	Ankieta elektroniczna oraz sposób elektronicznego ankietowania
(B1) (11) 234521
(41) 2014 03 03
(51) G06T 15/04 (2011.01)
A61B 6/03 (2006.01)
A61B 8/14 (2006.01)
(21) 400522 (22)
2012 08 27
(72) LIPIEC PIOTR, Łódź (PL); KASPRZAK JAROSŁAW D., Łódź (PL);
NAPIERALSKI ANDRZEJ, Aleksandrów Łódzki (PL); SKURSKI ADAM,
Łódź (PL); CHŁAPIŃSKI JAKUB, Koluszki (PL); KAMIŃSKI MAREK,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY
W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Sposób łącznej analizy wyników badań echokardiograficznych
i tomografii komputerowej
(B1) (11) 234489
(41) 2018 02 12
(51) H01B 3/10 (2006.01)
(21) 418178 (22)
2016 08 03
(72) SZLACHTA JOLANTA, Niechobrz (PL); FRAŃCZAK AGNIESZKA,
Rzeszów (PL); KYC MAREK, Rzeszów (PL)
(73) POLIMARKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(54) Kompozytowa mieszanka ceramizująca
(B1) (11) 234491
(41) 2017 06 19
(51) H01G 11/04 (2013.01)
(21) 419541 (22)
2016 11 22
(72) WASIŃSKI KRZYSZTOF, Swarzędz (PL); PÓŁROLNICZAK
PAULINA, Jarocin (PL); WALKOWIAK MARIUSZ, Kościan (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54)	Hybrydowy kondensator elektrochemiczny sodowo-jonowy
(B1) (11) 234548
(41) 2017 09 11
(51) H01J 49/00 (2006.01)
H01J 49/02 (2006.01)
H01J 49/10 (2006.01)
(21) 416375 (22)
2016 03 03
(72)	HAŁAS STANISŁAW, Lublin (PL); PELC ANDRZEJ, Konopnica (PL);
WÓJTOWICZ ARTUR, Lubartów (PL); PIEŃKOS TOMASZ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Jonizator spektrometru mas
(B1) (11) 234577
(41) 2016 04 25
(51) H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 31/0256 (2006.01)
(21) 409794 (22)
2014 10 14
(72) PANEK PIOTR, Andrychów (PL); SOCHA ROBERT PIOTR,
Zerwana (PL); DRABCZYK KAZIMIERZ, Roczyny (PL)
(73) INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLSKIEJ
AKADEMII NAUK IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO, Kraków (PL)
(54) Komponent pasty przewodzącej i pasta przewodząca zwłaszcza
do wytwarzania elektrod ogniw słonecznych
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(B1) (11) 234555
(41) 2018 03 26
(51) H01M 8/04 (2016.01)
(21) 418715 (22)
2016 09 15
(72) BERNAT RAFAŁ, Radom (PL); MILEWSKI JAROSŁAW,
Podkowa Leśna (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób regeneracji elektrolitu węglanowego ogniwa paliwowego
(B1) (11) 234596
(41) 2019 03 25
(51) H01R 39/64 (2006.01)
(21) 422864 (22)
2017 09 15
(72) ZBOIŃSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, WARSZAWA (PL)
(54)	Elektryczne złącze obrotowe
(B1) (11) 234706
(41) 2019 11 18
(51) H02B 7/06 (2006.01)
H02B 1/56 (2006.01)
E04H 5/04 (2006.01)
(21) 425507 (22)
2018 05 10
(72) RĘKAS KRZYSZTOF, Szczecin (PL)
(73)	ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Stacja transformatorowa
(B1) (11) 234636
(41) 2018 08 27
(51) H02K 3/28 (2006.01)
(21) 423924 (22)
2017 12 18
(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL); GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL);
GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Układ uzwojeń prądnicy synchronicznej wzbudzanej magnesami trwałymi
(B1) (11) 234720
(41) 2019 12 02
(51) H02K 3/28 (2006.01)
(21) 430127 (22)
2019 06 03
(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL); GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Uzwojenie trójfazowe twornika
(B1) (11) 234714
(41) 2019 09 23
(51) H02K 11/26 (2016.01)
(21) 429483 (22)
2019 04 01
(72) SUŁOWICZ MACIEJ, Kraków (PL); PETRYNA JANUSZ, Kraków (PL);
DUDA ARKADIUSZ, Kraków (PL); TULICKI JAROSŁAW, Zbylitowska Góra (PL);
LUDWINEK KRZYSZTOF, Kostomłoty Pierwsze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); POLITECHNIKA
KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Silnik prądu przemiennego z cewką do pomiaru strumienia
magnetycznego
(B1) (11) 234717
(41) 2019 11 18
(51) H02K 16/00 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/12 (2006.01)
(21) 429854 (22)
2019 05 07
(72) OPACH SZCZEPAN, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Wirnik kompaktowy z magnesami trwałymi silnika elektrycznego
(B1) (11) 234718
(41) 2019 11 18
(51) H02K 16/00 (2006.01)
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H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/12 (2006.01)
(21) 429856 (22)
2019 05 07
(72) OPACH SZCZEPAN, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Silnik elektryczny kompaktowy
(B1) (11) 234719
(41) 2019 11 18
(51) H02K 17/20 (2006.01)
H02K 15/02 (2006.01)
(21) 429989 (22)
2019 05 21
(72) BERNATT MACIEJ, Katowice (PL); BERNATT JAKUB, Tychy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Klatka wirnika silnika indukcyjnego głębokożłobkowego oraz
sposób osadzania prętów tej klatki
(B1) (11) 234702
(41) 2019 10 21
(51) H02K 21/24 (2006.01)
(21) 425236 (22)
2018 04 16
(72) WARZOCHA KRZYSZTOF, Rzeszów (PL); BĄK PIOTR, Jaślany (PL);
SZURA JERZY, Przemyśl (PL)
(73)	YASA MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Mielec (PL)
(54) Wielokanałowy bezszczotkowy silnik osiowo-strumieniowy,
zwłaszcza do zastosowań lotniczych w systemach sterowania
elektronicznego, oraz jego zastosowanie do napędu suwaka obrotowego w serwosiłownikach lub serwozaworach stosowanych
w systemach sterowania elektronicznego
(B1) (11) 234703
(41) 2019 11 04
(51) H02N 2/18 (2006.01)
(21) 425303 (22)
2018 04 23
(72) MYSTKOWSKI ARKADIUSZ, Białystok (PL);
KIERDELEWICZ ANDRZEJ, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Urządzenie do odzyskiwania i konwertowania energii mechanicznej z drgań promieniowych wirnika lub wału maszyny na energię
elektryczną
(B1) (11) 234704
(41) 2019 11 04
(51) H04W 72/08 (2009.01)
H04H 20/02 (2008.01)
H04L 27/26 (2006.01)
(21) 425400 (22)
2018 04 27
(72) CWALINA KRZYSZTOF, Rumia (PL); STEFAŃSKI JACEK,
Gdańsk (PL); AMBROZIAK SŁAWOMIR, Gdańsk (PL);
RAJCHOWSKI PIOTR, Gdańsk (PL); SADOWSKI JAROSŁAW, Gdańsk (PL);
KATULSKI RYSZARD, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ do adaptacyjnej zmiany przepływności transmisji w heterogenicznych sieciach nasobnych
(B1) (11) 234557
(41) 2018 05 07
(51) H05H 1/36 (2006.01)
H05H 1/34 (2006.01)
(21) 419256 (22)
2016 10 25
(72) MŁOTEK MICHAŁ, Warszawa (PL); ZALEWSKA MILENA,
Warszawa (PL); SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL);
KRAWCZYK KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Reaktor do modyfikacji porowatych tworzyw polimerowych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr
MKP
patentu

Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01B 49/00 (2006.01)
A01B 49/02 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
A01C 1/00 (2006.01)
A01D 46/20 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
A01G 17/14 (2006.01)
A01G 17/04 (2006.01)
A01G 17/10 (2006.01)
A01G 24/22 (2018.01)
A01G 24/30 (2018.01)
A01G 13/08 (2006.01)
A01G 13/08 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)
A01K 31/04 (2006.01)
A01K 13/00 (2006.01)
A01K 15/02 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
A01K 15/02 (2006.01)
A01K 63/04 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01N 37/06 (2006.01)
A01N 33/08 (2006.01)
A01N 25/24 (2006.01)
A01N 43/42 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01N 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A21D 13/80 (2017.01)
A23B 4/24 (2006.01)
A23B 4/26 (2006.01)
A23B 7/00 (2006.01)
A23B 7/06 (2006.01)
A23B 7/04 (2006.01)
A23B 7/08 (2006.01)
A23B 7/10 (2006.01)
A23B 7/148 (2006.01)
A23B 7/153 (2006.01)
A23B 7/157 (2006.01)
A23B 7/158 (2006.01)
A23C 21/00 (2006.01)
A23K 10/16 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 40/10 (2016.01)
A23K 50/42 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
A23L 3/358 (2006.01)
A23L 2/38 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/19 (2016.01)
A23N 15/04 (2006.01)

234699
234699*
234710*
234711*
234690
234690*
234710
234711
234740
234740*
234740*
234519*
234519*
234528*
234529*
234707
234707*
234773
234773*
234773*
234494
234666
234748
234748*
234663
234744
234744*
234744*
234705
234499
234756*
234769*
234520*
234705*
234588*
234508
234731
234731*
234725
234725*
234725*
234725*
234725*
234725*
234725*
234730
234730*
234694*
234698
234698*
234698*
234698*
234508*
234730*
234694
234694*
234694*
234694*
234697

A23N 7/02 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/343 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
A41D 13/02 (2006.01)
A43B 3/12 (2006.01)
A43B 7/00 (2006.01)
A43B 5/08 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
A47B 47/04 (2006.01)
A47B 53/00 (2006.01)
A47B 57/00 (2006.01)
A47C 1/024 (2006.01)
A47C 3/025 (2006.01)
A47C 7/14 (2006.01)
A47C 7/46 (2006.01)
A47C 9/00 (2006.01)
A47G 23/06 (2006.01)
A47K 3/12 (2006.01)
A47K 11/06 (2006.01)
A61B 1/307 (2006.01)
A61B 17/42 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61B 18/02 (2006.01)
A61B 6/03 (2006.01)
A61B 8/14 (2006.01)
A61F 7/00 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 7/057 (2006.01)
A61H 3/00 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61K 9/50 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 31/41 (2006.01)
A61K 31/26 (2006.01)
A61K 33/04 (2006.01)
A61K 31/365 (2006.01)
A61K 9/28 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61K 31/513 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 35/618 (2015.01)
A61K 35/618 (2015.01)
A61K 36/14 (2006.01)
A61K 36/15 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/36 (2006.01)
A61K 36/49 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/534 (2006.01)
A61K 36/537 (2006.01)
A61K 36/70 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61K 36/882 (2006.01)

234697*
234580*
234550
234550*
234551
234600
234481
234481*
234481*
234675
234675*
234675*
234675*
234771
234771*
234771*
234771*
234771*
234543*
234583
234504
234589
234589*
234648
234637
234545*
234521*
234521*
234545
234597
234597*
234659
234494*
234655
234694*
234646
234646*
234708
234708*
234541
234541*
234554
234554*
234554*
234542
234542*
234591
234592
234538
234538*
234538*
234538*
234538*
234538*
234538*
234538*
234538*
234538*
234538*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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A61K 36/16 (2006.01)
A61K 31/43 (2006.01)
A61K 31/69 (2006.01)
A61K 35/33 (2015.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
A61M 25/06 (2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)
A61M 25/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
A62C 4/00 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
A63C 11/02 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
A63G 21/20 (2006.01)
B01D 1/22 (2006.01)
B01D 17/00 (2006.01)
B01D 53/96 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
B01D 24/46 (2006.01)
B01D 35/157 (2006.01)
B01D 35/22 (2006.01)
B01D 45/06 (2006.01)
B01D 45/12 (2006.01)
B01D 45/08 (2006.01)
B01D 53/60 (2006.01)
B01D 53/79 (2006.01)
B01D 53/60 (2006.01)
B01D 53/64 (2006.01)
B01D 71/10 (2006.01)
B01D 71/12 (2006.01)
B01D 71/02 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 1/26 (2006.01)
B01D 1/26 (2006.01)
B01F 3/00 (2006.01)
B01F 7/06 (2006.01)
B01F 7/06 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)

234670
234565*
234565*
234645*
234534
234534*
234534*
234752*
234589*
234586
234546
234708*
234541*
234554*
234542*
234591*
234592*
234538*
234670*
234611*
234611*
234612*
234612*
234613*
234613*
234565*
234682*
234632*
234645*
234645*
234645*
234497
234497*
234497*
234655*
234642
234761*
234495
234495*
234729
234603
234603*
234603*
234603*
234765
234765*
234765*
234689
234689*
234607
234684
234684*
234647
234647*
234584*
234584*
234584*
234573*
234746*
234747*
234483
234742
234664
234620
234620*
234486
234486*

B01F 7/00 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 3/12 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
B01F 7/24 (2006.01)
B01F 15/06 (2006.01)
B01F 7/26 (2006.01)
B01F 13/00 (2006.01)
B01F 5/00 (2006.01)
B01F 5/02 (2006.01)
B01F 5/18 (2006.01)
B01J 13/04 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B01J 20/32 (2006.01)
B01J 20/10 (2006.01)
B01J 20/34 (2006.01)
B01J 20/04 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 23/89 (2006.01)
B01J 23/755 (2006.01)
B01J 23/83 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 31/28 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 31/28 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01J 31/16 (2006.01)
B01J 31/16 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 29/89 (2006.01)
B02C 2/10 (2006.01)
B02C 13/06 (2006.01)
B02C 13/28 (2006.01)
B02C 13/22 (2006.01)
B02C 13/28 (2006.01)
B02C 19/06 (2006.01)
B03C 3/02 (2006.01)
B05B 5/043 (2006.01)
B05B 5/00 (2006.01)
B07B 1/00 (2006.01)
B07B 15/00 (2006.01)
B07B 4/04 (2006.01)
B07B 1/28 (2006.01)
B07B 1/42 (2006.01)
B07B 4/06 (2006.01)
B07B 13/08 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
B08B 15/00 (2006.01)
B08B 15/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21B 15/00 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)

234486*
234486*
234656
234656*
234662
234662*
234580
234579
234579*
234758*
234595*
234595*
234595*
234694*
234584
234584*
234584*
234573
234573*
234606
234606*
234606*
234633
234652
234652*
234604*
234575*
234576*
230876*
230876*
228388*
228388*
234628*
234515*
234516*
234627*
234624*
234574
234585
234585*
234679
234679*
234685
234512*
234663*
234663*
234680
234680*
234680*
234581
234780
234492
234492*
234604
234575
234576
234528*
234529*
234513*
234594*
234615
234615*
234616
234616*
234616*
234617
234617*

B21B 15/00 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21B 15/00 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21B 15/00 (2006.01)
B21B 15/00 (2006.01)
B21D 1/05 (2006.01)
B21D 1/02 (2006.01)
B21D 53/14 (2006.01)
B22D 13/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B22F 3/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B23B 31/02 (2006.01)
B23C 3/28 (2006.01)
B23C 9/00 (2006.01)
B23D 19/06 (2006.01)
B23K 33/00 (2006.01)
B23P 9/02 (2006.01)
B23P 15/10 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B24B 5/04 (2006.01)
B24B 23/06 (2006.01)
B24B 21/16 (2006.01)
B24B 21/20 (2006.01)
B24B 27/00 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B24B 39/02 (2006.01)
B25B 5/02 (2006.01)
B25B 5/16 (2006.01)
B26D 7/27 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B28B 1/26 (2006.01)
B28B 1/26 (2006.01)
B28C 5/16 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B29C 48/16 (2019.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B29C 70/06 (2006.01)
B29C 33/04 (2006.01)
B30B 9/02 (2006.01)
B32B 7/00 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
B32B 27/22 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B32B 1/08 (2006.01)
B41M 1/40 (2006.01)
B42D 5/04 (2006.01)
B42D 25/342 (2014.01)
B42D 25/346 (2014.01)
B60B 37/00 (2006.01)
B60D 1/00 (2006.01)
B60D 1/155 (2006.01)
B60F 3/00 (2006.01)
B60G 17/015 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
B60M 1/16 (2006.01)
B60M 1/18 (2006.01)
B60P 3/20 (2006.01)
B60R 9/12 (2006.01)
B60S 9/12 (2006.01)
B61F 7/00 (2006.01)
B61L 1/02 (2006.01)

234617*
234618
234618*
234618*
234619
234619*
234619*
234712*
234629
234629*
234712*
234766*
234758
234774*
234752*
234713
234728
234728*
234712
234493*
234532
234535*
234532*
234735
234735*
234753
234753*
234669
234775
234643
234759*
234759*
234712*
234631
234766*
234779*
234486*
234561
234513*
234543*
234630*
234621*
234614*
234768
234497*
234543
234543*
234630
234630*
234560*
234695
234691
234566
234566*
234777
234536*
234754*
234641
234671
234602
234602*
234602*
234517
234761
234527
234777*
234683

B62D 21/00 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
B62D 21/00 (2006.01)
B62D 25/00 (2006.01)
B62D 39/00 (2006.01)
B62D 53/04 (2006.01)
B62D 63/08 (2006.01)
B62D 13/00 (2006.01)
B62K 25/00 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
B64C 39/02 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 41/08 (2006.01)
B65D 55/08 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/00 (2006.01)
B65G 65/23 (2006.01)
B65G 7/10 (2006.01)
B65G 13/00 (2006.01)
B65G 17/02 (2006.01)
B65G 17/30 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
B65G 39/02 (2006.01)
B65G 39/00 (2006.01)
B65G 39/02 (2006.01)
B65G 39/00 (2006.01)
B65G 1/127 (2006.01)
B66C 23/80 (2006.01)
B66F 11/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C01B 31/02 (2006.01)
C01B 17/48 (2006.01)
C01B 17/69 (2006.01)
C01B 17/48 (2006.01)
C01B 17/69 (2006.01)
C01G 49/08 (2006.01)
C01G 7/00 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C01G 33/00 (2006.01)
C02F 1/78 (2006.01)
C02F 1/20 (2006.01)
C02F 1/20 (2006.01)
C02F 1/04 (2006.01)
C02F 1/16 (2006.01)
C02F 1/04 (2006.01)
C02F 1/14 (2006.01)
C02F 1/16 (2006.01)
C02F 1/50 (2006.01)
C02F 1/76 (2006.01)
C02F 3/30 (2006.01)
C02F 7/00 (2006.01)
C02F 1/74 (2006.01)
C02F 9/12 (2006.01)
C02F 9/14 (2006.01)
C03B 18/02 (2006.01)
C03C 15/00 (2006.01)
C03C 21/00 (2006.01)
C04B 7/52 (2006.01)
C04B 20/00 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)

234641*
234517*
234493
234493*
234485
234536
234754
234754*
234547
234716*
234716*
234734
234734*
234692
234745
234745*
234745*
234518
234518*
234551*
234509
234750
234750*
234750*
234750*
234673
234673*
234674
234674*
234506*
234527*
234690*
234633*
234770
234770*
234752*
224409
234515*
234515*
234516*
234516*
234633*
234633*
234770*
234672
234622
234731*
234575*
234576*
234746
234746*
234747
234747*
234747*
234686
234686*
234605
234595
234595*
234651
234651*
234687
234687*
234687*
234647*
234483*
234501
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C04B 18/10 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
C04B 103/69 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01)
C04B 35/04 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/66 (2006.01)
C04B 35/04 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/66 (2006.01)
C04B 35/632 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01)
C04B 35/632 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01)
C05B 17/00 (2006.01)
C05C 1/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 3/06 (2006.01)
C05F 3/06 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C05F 11/02 (2006.01)
C05F 11/02 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 11/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C06B 25/34 (2006.01)
C06B 31/28 (2006.01)
C06B 45/36 (2006.01)
C07B 37/04 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
C07B 37/04 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
C07B 37/12 (2006.01)
C07B 37/12 (2006.01)
C07B 37/04 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C07C 13/567 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C07C 45/69 (2006.01)
C07C 47/445 (2006.01)
C07C 62/34 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 69/40 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 69/82 (2006.01)
C07C 247/22 (2006.01)
C07C 241/04 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
C07D 209/82 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)

234501*
234756
234756*
234774
234763
234763*
234763*
234764
234764*
234764*
234766
234766*
234779
234779*
234562*
234514
234654*
234499*
234742*
234664*
234676
234524
234755
234738
234738*
234738*
234654*
234514*
234514*
234676*
234738*
234562
234562*
234654
234654*
234519
234743
234743*
234743*
230876
230876*
228388
228388*
234628*
234525*
234701*
230876*
230876*
228388*
234628
234628*
234525
234515
234515*
234516
234516*
234701
234701*
234611
234611*
234612
234612*
234613
234613*
228388*
234515*
234516*
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C07D 213/06 (2006.01) 234516*
C07D 239/545 (2006.01) 234558
C07D 249/08 (2006.01) 234769
C07D 301/12 (2006.01) 234627
C07D 303/04 (2006.01) 234627*
C07D 301/19 (2006.01) 234624
C07D 303/04 (2006.01) 234624*
C07D 311/18 (2006.01) 234623
C07D 311/16 (2006.01) 234623*
C07D 333/10 (2006.01) 234732
C07D 333/10 (2006.01) 234733
C07D 221/18 (2006.01) 234733*
C07D 333/22 (2006.01) 234709
C07D 421/04 (2006.01) 234776
C07D 293/06 (2006.01) 234776*
C07D 451/02 (2006.01) 234776*
C07D 471/02 (2006.01) 234635
C07D 499/46 (2006.01) 234565
C07D 207/452 (2006.01) 234565*
C07D 311/74 (2006.01) 234682*
C07F 9/90 (2006.01)
234623*
C07F 9/06 (2006.01)
234623*
C07F 9/38 (2006.01)
234709*
C07F 5/02 (2006.01)
234565*
C07F 7/21 (2006.01)
234668
C07F 15/00 (2006.01) 234682
C07G 99/00 (2009.01) 234524*
C07H 17/07 (2006.01) 234608
C07H 17/07 (2006.01) 234609
C07K 16/28 (2006.01) 234632
C07K 16/30 (2006.01) 234632*
C08F 2/50 (2006.01)
234623*
C08G 77/04 (2006.01) 234743*
C08G 61/12 (2006.01) 234733*
C08G 18/42 (2006.01) 234556
C08G 63/16 (2006.01) 234556*
C08G 63/16 (2006.01) 234639
C08G 63/78 (2006.01) 234639*
C08G 63/12 (2006.01) 234639*
C08G 18/38 (2006.01) 234693*
C08G 18/48 (2006.01) 234638*
C08G 18/42 (2006.01) 234638*
C08H 99/00 (2010.01) 234524*
C08H 99/00 (2010.01) 234755*
C08J 11/06 (2006.01) 234561*
C08J 9/228 (2006.01) 234561*
C08J 3/03 (2006.01)
234736
C08J 3/24 (2006.01)
234660
C08J 3/24 (2006.01)
234661
C08J 9/228 (2006.01) 234599
C08J 3/24 (2006.01)
234599*
C08J 11/08 (2006.01) 234513
C08J 3/20 (2006.01)
234523*
C08J 3/28 (2006.01)
234523*
C08J 5/06 (2006.01)
234621*
C08J 9/14 (2006.01)
234693*
C08K 5/01 (2006.01)
234630*
C08K 3/34 (2006.01)
234736*
C08K 7/26 (2006.01)
234736*
C08K 3/011 (2018.01) 234660*
C08K 3/22 (2006.01)
234660*
C08K 5/09 (2006.01)
234660*
C08K 3/011 (2018.01) 234661*
C08K 3/08 (2006.01)
234661*
C08K 5/09 (2006.01)
234661*
C08K 13/06 (2006.01) 234599*
C08K 3/04 (2006.01)
234523

1

2

1

2

C08K 3/04 (2006.01)
C08K 7/00 (2006.01)
C08K 5/3445 (2006.01)
C08K 3/01 (2018.01)
C08K 5/3437 (2006.01)
C08L 25/06 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 9/08 (2006.01)
C08L 33/02 (2006.01)
C08L 33/08 (2006.01)
C08L 33/10 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 9/00 (2006.01)
C08L 9/00 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 9/02 (2006.01)
C08L 23/08 (2006.01)
C08L 45/00 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 51/06 (2006.01)
C08L 51/08 (2006.01)
C08L 39/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 75/08 (2006.01)
C08L 75/06 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C09D 5/00 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
C09K 8/467 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C10L 5/32 (2006.01)
C10M 125/22 (2006.01)
C10M 139/04 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 5/00 (2006.01)
C12N 5/076 (2010.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C12N 5/071 (2010.01)
C12N 5/071 (2010.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 17/02 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12Q 1/6883 (2018.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/06 (2006.01)
C12R 1/07 (2006.01)
C12R 1/38 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
C21B 5/00 (2006.01)
C21C 1/10 (2006.01)
C21C 1/10 (2006.01)
C21D 1/20 (2006.01)

234739*
234739*
234739*
234739*
234582*
234561*
234561*
234630*
234736*
234736*
234736*
234736*
234660*
234660*
234661*
234661*
234599*
234739
234582
234582*
234621
234621*
234621*
234621*
234621*
234693
234638
234638*
234638*
234640*
234623*
234519*
234726
234653
234653*
234553
234667
234768*
234640*
234499*
234698*
234520
234520*
234645
234645*
234640
234588*
234709*
234608*
234609*
234588
234610
234658
234498
234499*
234499*
234499*
234499*
234709*
234608*
234609*
234610*
234658*
234539*
234568*
234569*
234490

C21D 1/773 (2006.01)
C22B 1/242 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C22C 38/02 (2006.01)
C22C 1/04 (2006.01)
C22C 27/04 (2006.01)
C22C 14/00 (2006.01)
C22C 1/04 (2006.01)
C22C 33/04 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
C22C 37/10 (2006.01)
C22C 37/04 (2006.01)
C22C 33/08 (2006.01)
C22C 37/10 (2006.01)
C22C 37/04 (2006.01)
C22C 33/08 (2006.01)
C22F 1/02 (2006.01)
C22F 1/16 (2006.01)
C23C 18/12 (2006.01)
C23G 5/00 (2006.01)
C25B 11/08 (2006.01)
C25D 5/06 (2006.01)
C25D 11/30 (2006.01)
C25D 3/54 (2006.01)
D06L 4/40 (2017.01)
D06M 11/00 (2006.01)
D06M 16/00 (2006.01)
D06M 101/06 (2006.01)
D21C 5/02 (2006.01)
D21F 11/00 (2006.01)
D21F 13/00 (2006.01)
D21H 21/36 (2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
E01C 15/00 (2006.01)
E01C 9/00 (2006.01)
E01C 9/00 (2006.01)
E01C 7/30 (2006.01)
E01C 7/26 (2006.01)
E01C 7/00 (2006.01)
E01C 21/00 (2006.01)
E01C 19/46 (2006.01)
E01C 11/02 (2006.01)
E01D 2/04 (2006.01)
E03C 1/28 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
E03F 5/20 (2006.01)
E03F 3/04 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 1/41 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 2/06 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)
E04B 5/48 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
E04C 5/18 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)

234552*
234539
234539*
234594*
234490*
234544
234544*
234752
234752*
234778
234778*
234568
234568*
234568*
234569
234569*
234569*
234752*
234752*
234681
234604*
234606*
234727
234727*
234727*
234522*
234522
234522*
234522*
234760*
234760
234760*
234705*
234631*
234631*
234673*
234674*
234767
234767*
234767*
234767*
234571
234571*
234511
234721*
234721
234721*
234560*
234625
234625*
234625*
234722
234722*
234722*
234722*
234722*
234665
234665*
234665*
234496*
234626
234626*
234626*
234549
234549*
234696
234571*
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E04F 21/02 (2006.01)
E04F 21/04 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
E04G 17/06 (2006.01)
E04G 17/14 (2006.01)
E04H 9/16 (2006.01)
E04H 9/16 (2006.01)
E04H 5/04 (2006.01)
E05D 7/12 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 5/06 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 3/677 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
E21B 19/15 (2006.01)
E21B 19/15 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
F01D 1/02 (2006.01)
F02M 61/20 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
F03B 1/00 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
F03D 13/10 (2016.01)
F03D 1/00 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/12 (2006.01)
F16C 13/00 (2006.01)
F16C 13/00 (2006.01)
F16C 33/06 (2006.01)
F16C 33/10 (2006.01)
F16C 33/02 (2006.01)
F16C 33/04 (2006.01)
F16D 55/00 (2006.01)
F16D 55/02 (2006.01)
F16F 15/03 (2006.01)
F16H 55/48 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 9/00 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)
F16J 15/3212 (2016.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F16J 3/02 (2006.01)
F16L 9/06 (2006.01)
F16L 51/00 (2006.01)
F16L 58/02 (2006.01)
F16L 51/00 (2006.01)
F16L 55/165 (2006.01)
F16L 55/18 (2006.01)
F16L 57/00 (2006.01)
F16M 11/04 (2006.01)
F17D 1/065 (2006.01)
F23C 5/32 (2006.01)
F23C 3/00 (2006.01)
F23C 5/32 (2006.01)
F23C 3/00 (2006.01)
F23C 10/28 (2006.01)
F23C 10/20 (2006.01)
F23G 5/24 (2006.01)
F23G 5/24 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)

234593
234593*
234593*
234549*
234549*
234528*
234529*
234706*
234649
234649*
234649*
234497*
234757
234757*
234751
234644*
234537*
234644
234537
234572
234598
234598*
234572*
234510
234510*
234540
234540*
234762
234741*
234741*
234673*
234674*
234484
234484*
234484*
234484*
234559
234559*
234700
234507
234762*
234762*
234535
234741
234741*
234741*
234741*
234741*
234503*
234678
234500
234500*
234531
234677
234677*
234560
234526
234678*
234563
234563*
234564
234564*
234502
234502*
234563*
234564*
234512*

F23L 9/02 (2006.01)
F23L 9/02 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
F23M 9/06 (2006.01)
F23M 9/06 (2006.01)
F23N 3/00 (2006.01)
F24B 1/193 (2006.01)
F24B 1/19 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24S 20/60 (2018.01)
F25B 15/02 (2006.01)
F25B 15/02 (2006.01)
F25D 13/00 (2006.01)
F25D 25/02 (2006.01)
F25D 25/04 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
F26B 25/06 (2006.01)
F27B 5/04 (2006.01)
F27B 5/16 (2006.01)
F27D 3/00 (2006.01)
F28D 1/047 (2006.01)
F28F 3/00 (2006.01)
F41A 19/03 (2006.01)
F41A 19/04 (2006.01)
F41A 19/10 (2006.01)
F41A 19/69 (2006.01)
F41B 11/00 (2013.01)
F42B 1/00 (2006.01)
G01B 7/02 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
G01B 7/06 (2006.01)
G01D 5/14 (2006.01)
G01F 15/16 (2006.01)
G01J 5/10 (2006.01)
G01K 11/32 (2006.01)
G01L 7/08 (2006.01)
G01M 17/02 (2006.01)
G01M 17/02 (2006.01)
G01M 7/04 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
G01N 27/82 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
G01N 1/04 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 3/30 (2006.01)
G01N 3/313 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 3/32 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 9/32 (2006.01)
G01N 21/01 (2006.01)
G01N 15/06 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)

234563*
234564*
234512
234512*
234563*
234564*
234502*
234570
234570*
234751*
234496
234496*
234528
234529
234529*
234665*
234746*
234747*
234506
234506*
234506*
234737
234737*
234552
234552*
234594
234614*
234614
234505
234505*
234505*
234505*
234505*
234743*
234587
234587*
234587*
234587*
234503
234749*
234749
234503*
234673*
234674*
234657*
234732*
234632*
234587*
234772
234772*
234590
234590*
234657
234657*
234657*
234657*
234657*
234487
234487*
234759
234759*
234533
234533*
234716
234488
234488*
234488*

G01N 29/14 (2006.01)
G01N 33/34 (2006.01)
G01N 33/44 (2006.01)
G01N 27/22 (2006.01)
G01P 3/44 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 15/22 (2006.01)
G01R 19/165 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/40 (2014.01)
G01S 13/00 (2006.01)
G01S 13/34 (2006.01)
G01S 13/06 (2006.01)
G01S 7/35 (2006.01)
G01V 7/02 (2006.01)
G01V 7/14 (2006.01)
G01V 7/04 (2006.01)
G02B 6/30 (2006.01)
G02B 6/38 (2006.01)
G02B 27/22 (2006.01)
G03B 35/10 (2006.01)
G06Q 30/02 (2012.01)
G06Q 50/10 (2012.01)
G06T 15/04 (2011.01)
G08C 13/00 (2006.01)
G08C 17/02 (2006.01)
G09D 3/00 (2006.01)
G09F 1/04 (2006.01)
G12B 9/08 (2006.01)
H01B 1/24 (2006.01)
H01B 3/10 (2006.01)
H01G 11/04 (2013.01)
H01J 49/00 (2006.01)

234650
234482
234482*
234482*
234715
234634
234634*
234578
234578*
234578*
234530
234530*
234530*
234530*
234723
234723*
234724
234749*
234567
234688
234688*
234601
234601*
234521
234648*
234648*
234691*
234691*
234526*
234739*
234489
234491
234548

H01J 49/02 (2006.01)
H01J 49/10 (2006.01)
H01L 31/04 (2014.01)
H01L 51/46 (2006.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 31/0256 (2006.01)
H01M 4/88 (2006.01)
H01M 4/92 (2006.01)
H01M 8/04 (2016.01)
H01R 13/639 (2006.01)
H01R 39/64 (2006.01)
H02B 7/06 (2006.01)
H02B 1/56 (2006.01)
H02G 9/06 (2006.01)
H02K 3/28 (2006.01)
H02K 3/28 (2006.01)
H02K 11/26 (2016.01)
H02K 16/00 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/12 (2006.01)
H02K 16/00 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 21/12 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
H02K 15/02 (2006.01)
H02K 21/24 (2006.01)
H02N 2/18 (2006.01)
H04H 20/02 (2008.01)
H04L 27/26 (2006.01)
H04W 88/02 (2009.01)
H04W 72/08 (2009.01)
H05H 1/36 (2006.01)
H05H 1/34 (2006.01)

234548*
234548*
234770*
234733*
234577
234577*
234606*
234606*
234555
234683*
234596
234706
234706*
234560*
234636
234720
234714
234717
234717*
234717*
234718
234718*
234718*
234719
234719*
234702
234703
234704*
234704*
234601*
234704
234557
234557*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu

Symbol
MKP

	Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

234496
234497
234498
234499
234500
234501
234502
234503
234504
234505
234506
234507
234508
234509
234510
234511
234512
234513

F24F 7/06 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
C12Q 1/6883 (2018.01)
A01N 63/00 (2006.01)
F16L 51/00 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
F23C 10/28 (2006.01)
G01F 15/16 (2006.01)
A47K 11/06 (2006.01)
F41A 19/03 (2006.01)
F25D 13/00 (2006.01)
F16H 55/48 (2006.01)
A21D 13/80 (2017.01)
B65G 7/10 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
E01D 2/04 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
C08J 11/08 (2006.01)

224409
228388
230876
234481
234482
234483
234484
234485
234486
234487
234488
234489
234490
234491
234492
234493
234494
234495

C01B 31/02 (2006.01)
C07B 37/04 (2006.01)
C07B 37/04 (2006.01)
A43B 3/12 (2006.01)
G01N 33/34 (2006.01)
B01F 3/00 (2006.01)
F16C 33/06 (2006.01)
B62D 39/00 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
H01B 3/10 (2006.01)
C21D 1/20 (2006.01)
H01G 11/04 (2013.01)
B07B 4/06 (2006.01)
B62D 21/00 (2006.01)
A01K 15/02 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
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234514
234515
234516
234517
234518
234519
234520
234521
234522
234523
234524
234525
234526
234527
234528
234529
234530
234531
234532
234533
234534
234535
234536
234537
234538
234539
234540
234541
234542
234543
234544
234545
234546
234547
234548
234549
234550
234551
234552
234553
234554
234555
234556
234557
234558
234559
234560
234561
234562
234563
234564
234565
234566
234567
234568
234569
234570
234571
234572
234573
234574
234575
234576
234577
234578
234579
234580

C05C 1/02 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
B60P 3/20 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C12N 5/00 (2006.01)
G06T 15/04 (2011.01)
D06M 11/00 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C05F 11/02 (2006.01)
C07C 62/34 (2006.01)
F16M 11/04 (2006.01)
B60S 9/12 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)
G01S 13/00 (2006.01)
F16L 51/00 (2006.01)
B23P 9/02 (2006.01)
G01N 9/32 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
F16J 9/00 (2006.01)
B62D 53/04 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
A61K 36/14 (2006.01)
C22B 1/242 (2006.01)
F03D 13/10 (2016.01)
A61K 31/365 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
C22C 1/04 (2006.01)
A61F 7/00 (2006.01)
A61M 25/00 (2006.01)
B62K 25/00 (2006.01)
H01J 49/00 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
F27B 5/04 (2006.01)
C10M 125/22 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
H01M 8/04 (2016.01)
C08G 18/42 (2006.01)
H05H 1/36 (2006.01)
C07D 239/545 (2006.01)
F16D 55/00 (2006.01)
F16L 57/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
F23C 5/32 (2006.01)
F23C 5/32 (2006.01)
C07D 499/46 (2006.01)
B42D 25/342 (2014.01)
G02B 6/38 (2006.01)
C22C 37/10 (2006.01)
C22C 37/10 (2006.01)
F24B 1/193 (2006.01)
E01C 19/46 (2006.01)
F01D 1/02 (2006.01)
B01J 20/34 (2006.01)
B02C 2/10 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
G01R 19/165 (2006.01)
B01F 15/06 (2006.01)
B01F 7/24 (2006.01)

234581
234582
234583
234584
234585
234586
234587
234588
234589
234590
234591
234592
234593
234594
234595
234596
234597
234598
234599
234600
234601
234602
234603
234604
234605
234606
234607
234608
234609
234610
234611
234612
234613
234614
234615
234616
234617
234618
234619
234620
234621
234622
234623
234624
234625
234626
234627
234628
234629
234630
234631
234632
234633
234634
234635
234636
234637
234638
234639
234640
234641
234642
234643
234644
234645
234646
234647

B07B 1/28 (2006.01)
C08L 23/08 (2006.01)
A47K 3/12 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B02C 13/06 (2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)
G01B 7/02 (2006.01)
C12P 17/02 (2006.01)
A61B 1/307 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
A61K 35/618 (2015.01)
A61K 35/618 (2015.01)
E04F 21/02 (2006.01)
F27D 3/00 (2006.01)
C02F 7/00 (2006.01)
H01R 39/64 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
F02M 61/20 (2006.01)
C08J 9/228 (2006.01)
A41D 13/02 (2006.01)
G06Q 30/02 (2012.01)
B60M 1/12 (2006.01)
B01D 17/00 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
C02F 3/30 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01D 45/08 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
F28F 3/00 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C01G 33/00 (2006.01)
C07D 311/18 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07C 45/69 (2006.01)
B21D 1/05 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
B01J 23/89 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
C07D 471/02 (2006.01)
H02K 3/28 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08G 63/16 (2006.01)
C12N 5/071 (2010.01)
B60F 3/00 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
B24B 39/02 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
B01D 53/60 (2006.01)

234648
234649
234650
234651
234652
234653
234654
234655
234656
234657
234658
234659
234660
234661
234662
234663
234664
234665
234666
234667
234668
234669
234670
234671
234672
234673
234674
234675
234676
234677
234678
234679
234680
234681
234682
234683
234684
234685
234686
234687
234688
234689
234690
234691
234692
234693
234694
234695
234696
234697
234698
234699
234700
234701
234702
234703
234704
234705
234706
234707
234708
234709
234710
234711
234712
234713
234714

A61B 5/00 (2006.01)
E05D 7/12 (2006.01)
G01N 29/14 (2006.01)
C02F 9/12 (2006.01)
B01J 23/755 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
A61G 7/057 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
B01F 7/06 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
A01K 63/04 (2006.01)
C10M 139/04 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
B24B 27/00 (2006.01)
A61K 36/16 (2006.01)
B60G 17/015 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
B65G 39/02 (2006.01)
B65G 39/02 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
F16L 55/165 (2006.01)
F16L 9/06 (2006.01)
B02C 13/22 (2006.01)
B07B 1/00 (2006.01)
C23C 18/12 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
B61L 1/02 (2006.01)
B01D 53/60 (2006.01)
B02C 19/06 (2006.01)
C02F 1/50 (2006.01)
C03B 18/02 (2006.01)
G02B 27/22 (2006.01)
B01D 45/06 (2006.01)
A01D 46/20 (2006.01)
B42D 5/04 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
C08L 39/00 (2006.01)
A23L 2/38 (2006.01)
B41M 1/40 (2006.01)
E04C 5/18 (2006.01)
A23N 15/04 (2006.01)
A23K 10/16 (2016.01)
A01B 49/00 (2006.01)
F16F 15/03 (2006.01)
C07C 247/22 (2006.01)
H02K 21/24 (2006.01)
H02N 2/18 (2006.01)
H04W 72/08 (2009.01)
A01N 43/42 (2006.01)
H02B 7/06 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)
A61K 31/26 (2006.01)
C07D 333/22 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
B23D 19/06 (2006.01)
B23B 31/02 (2006.01)
H02K 11/26 (2016.01)

234715
234716
234717
234718
234719
234720
234721
234722
234723
234724
234725
234726
234727
234728
234729
234730
234731
234732
234733
234734
234735
234736
234737
234738
234739
234740
234741
234742
234743
234744
234745
234746
234747
234748
234749
234750
234751
234752
234753
234754
234755
234756
234757
234758
234759
234760
234761
234762
234763
234764
234765
234766
234767
234768
234769
234770
234771
234772
234773
234774
234775
234776
234777
234778
234779
234780

G01P 3/44 (2006.01)
G01N 15/06 (2006.01)
H02K 16/00 (2006.01)
H02K 16/00 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
H02K 3/28 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
G01V 7/02 (2006.01)
G01V 7/04 (2006.01)
A23B 7/00 (2006.01)
C09K 8/467 (2006.01)
C25D 5/06 (2006.01)
B23C 3/28 (2006.01)
B01D 1/22 (2006.01)
A23B 7/157 (2006.01)
A23B 4/24 (2006.01)
C07D 333/10 (2006.01)
C07D 333/10 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B24B 5/04 (2006.01)
C08J 3/03 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
C08L 9/02 (2006.01)
A01G 17/14 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
B01F 7/06 (2006.01)
C06B 25/34 (2006.01)
A01N 37/06 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
C02F 1/04 (2006.01)
C02F 1/04 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
G01K 11/32 (2006.01)
B65G 13/00 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
C22C 14/00 (2006.01)
B24B 21/16 (2006.01)
B62D 63/08 (2006.01)
C05F 11/02 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
E06B 3/677 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
D21F 11/00 (2006.01)
B60R 9/12 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
C04B 35/04 (2006.01)
C04B 35/04 (2006.01)
B01D 24/46 (2006.01)
C04B 35/632 (2006.01)
E01C 7/30 (2006.01)
B30B 9/02 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
A47C 1/024 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
A01K 13/00 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
C07D 421/04 (2006.01)
B60B 37/00 (2006.01)
C22C 33/04 (2006.01)
C04B 35/632 (2006.01)
B07B 1/42 (2006.01)
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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) 392692
(A1) (21) 394276
(A1) (21) 395099
(A1) (21) 395228
(A1) (21) 395643
(A1) (21) 400888
(A1) (21) 406153
(A1) (21) 406381
(A1) (21) 407145
(A1) (21) 407319
(A1) (21) 407529
(A1) (21) 407569
(A1) (21) 408108
(A1) (21) 408174
(A1) (21) 408833
(A1) (21) 409252
(A1) (21) 409259
(A1) (21) 409812
(A1) (21) 409829
(A1) (21) 409830
(A1) (21) 410209
(A1) (21) 410629
(A1) (21) 410631
(A1) (21) 410886
(A1) (21) 411010
(A1) (21) 411067
(A1) (21) 412017
(A1) (21) 412081
(A1) (21) 412460
(A1) (21) 413076
(A1) (21) 413169
(A1) (21) 413402
(A1) (21) 413551
(A1) (21) 413808
(A1) (21) 413978
(A1) (21) 414135
(A1) (21) 414258
(A1) (21) 414758
(A1) (21) 414909
(A1) (21) 414920
(A1) (21) 415145
(A1) (21) 415158
(A1) (21) 415229
(A1) (21) 415252
(A1) (21) 415541
(A1) (21) 415770
(A1) (21) 415896
(A1) (21) 415902
(A1) (21) 415921
(A1) (21) 416200
(A1) (21) 416254
(A1) (21) 416289
(A1) (21) 416301
(A1) (21) 416513
(A1) (21) 416514
(A1) (21) 416648
(A1) (21) 416759
u)

09/2012
20/2012
25/2012
26/2012
02/2013
07/2014
11/2015
12/2015
17/2015
18/2015
20/2014
20/2015
23/2015
26/2014
02/2016
05/2016
05/2016
09/2016
09/2016
09/2016
11/2016
14/2016
14/2016
15/2016
16/2016
16/2016
22/2016
22/2016
25/2016
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
07/2017
08/2017
11/2017
12/2017
12/2017
09/2017
13/2017
13/2017
13/2017
14/2017
15/2017
16/2017
16/2017
16/2017
18/2017
18/2017
19/2017
19/2017
20/2017
20/2017
21/2017
21/2017

(A1) (21) 416836
(A1) (21) 416871
(A1) (21) 416885
(A1) (21) 416976
(A1) (21) 416977
(A1) (21) 417069
(A1) (21) 417114
(A1) (21) 417130
(A1) (21) 417131
(A1) (21) 417150
(A1) (21) 417372
(A1) (21) 417541
(A1) (21) 417616
(A1) (21) 417761
(A1) (21) 417782
(A1) (21) 417834
(A1) (21) 417877
(A1) (21) 417903
(A1) (21) 418104
(A1) (21) 418387
(A1) (21) 418390
(A1) (21) 418633
(A1) (21) 418638
(A1) (21) 418690
(A1) (21) 418811
(A1) (21) 418983
(A1) (21) 419360
(A1) (21) 419596
(A1) (21) 419762
(A1) (21) 419976
u)
(A1) (21) 419980
(A1) (21) 420063
u)
(A1) (21) 420100
(A1) (21) 420166
(A1) (21) 420253
u)
(A1) (21) 420294
(A1) (21) 420484
(A1) (21) 420527
(A1) (21) 420542
(A1) (21) 420633
(A1) (21) 420676
(A1) (21) 420688
(A1) (21) 421512
(A1) (21) 421533
(A1) (21) 421591
(A1) (21) 421609
(A1) (21) 421680
(A1) (21) 421808
(A1) (21) 422005
(A1) (21) 422153
u)
(A1) (21) 422209
(A1) (21) 422391
(A1) (21) 422392
(A1) (21) 422460
(A1) (21) 422522
u)
(A1) (21) 422530
(A1) (21) 422539

22/2017
22/2017
22/2017
23/2017
23/2017
23/2017
23/2017
24/2017
24/2017
24/2017
25/2017
26/2017
26/2017
01/2018
01/2018
02/2018
02/2018
02/2018
03/2018
05/2018
05/2018
06/2018
06/2018
07/2018
07/2017
08/2018
10/2018
12/2018
13/2018
13/2017
14/2018
14/2018
15/2018
15/2018
09/2017
16/2018
17/2018
18/2018
18/2018
18/2018
19/2018
19/2018
24/2018
24/2018
24/2018
24/2018
25/2018
26/2018
01/2019
02/2019
02/2019
04/2019
04/2019
04/2019
04/2019
05/2019
05/2019

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

(A1) (21) 422588
(A1) (21) 422629
(A1) (21) 422703
u)
(A1) (21) 422945
(A1) (21) 422968
(A1) (21) 423277
(A1) (21) 423278
(A1) (21) 423316
(A1) (21) 423444
(A1) (21) 423447

35
05/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
10/2019
10/2019
10/2019
11/2019
11/2019

u)

(A1) (21) 423489
(A1) (21) 423824
(A1) (21) 423833
(A1) (21) 423836
(A1) (21) 424029
(A1) (21) 424118
(A1) (21) 424177
(A1) (21) 424213
(A1) (21) 424215
u)
(A1) (21) 429485

11/2019
13/2019
13/2019
13/2019
14/2019
15/2019
15/2019
15/2019
15/2019
20/2019

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 390609
(A1) (21) 390772
(A1) (21) 398855
(A1) (21) 400162
(A1) (21) 404161
(A1) (21) 405037
(A1) (21) 405808
(A1) (21) 406705
(A1) (21) 408208
(A1) (21) 408568
(A1) (21) 409189
(A1) (21) 409623
(A1) (21) 409772
(A1) (21) 409773
(A1) (21) 409774
(A1) (21) 409779
(A1) (21) 409780
(A1) (21) 411390
(A1) (21) 412016
(A1) (21) 412623

19/2011
20/2011
22/2013
03/2014
25/2014
04/2015
10/2015
14/2015
24/2015
26/2015
05/2016
08/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
09/2016
18/2016
22/2016
26/2016

(A1) (21) 412842
(A1) (21) 415375
(A1) (21) 415748
(A1) (21) 416249
(A1) (21) 416440
(A1) (21) 417104
(A1) (21) 417720
(A1) (21) 418820
(A1) (21) 418967
(A1) (21) 420070
(A1) (21) 420137
(A1) (21) 420230
(A1) (21) 420387
(A1) (21) 421702
(A1) (21) 421897
(A1) (21) 423303
u)
(A1) (21) 423723
(A1) (21) 425208
(A1) (21) 425420

01/2017
13/2017
15/2017
18/2017
19/2017
23/2017
01/2018
08/2018
08/2018
14/2018
15/2018
16/2018
17/2018
25/2018
26/2018
10/2019
13/2019
22/2019
23/2019

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

Decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji
o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 380706
(A1) (21) 393607
(A1) (21) 397076
(A1) (21) 400472
(A1) (21) 400951
(A1) (21) 402416

05/2007
(360900)
06/2011
11/2013
05/2014
07/2014
15/2014

(A1) (21) 410403
(A1) (21) 419926
(A1) (21) 420309
(A1) (21) 421546
(A1) (21) 422283
(A1) (21) 422409

12/2016
14/2018
16/2018
24/2018
03/2019
04/2019

Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
patentu oraz zakres unieważnienia.
(B1) (11) 195870

Unieważniono patent w całości
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Wygaśnięcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 209262
(B1) (11) 209535
(B1) (11) 210495
(B1) (11) 211544
(B1) (11) 211860
(B1) (11) 212916
(B1) (11) 213227
(B1) (11) 213372
(B1) (11) 214224
(B1) (11) 216275
(B1) (11) 223451
(B1) (11) 226936
(B1) (11) 227703
(B1) (11) 228131
(B1) (11) 228139
(B1) (11) 228175
(B1) (11) 228365
(B1) (11) 228473
(B1) (11) 228474
(B1) (11) 228601
(B1) (11) 228638
(B1) (11) 228673
(B1) (11) 228674
(B1) (11) 228744
(B1) (11) 228753
(B1) (11) 228754
(B1) (11) 228795
(B1) (11) 228932
(B1) (11) 228934
(B1) (11) 229102
(B1) (11) 229103
(B1) (11) 229204
(B1) (11) 229522
(B1) (11) 229558
(B1) (11) 229559
(B1) (11) 229593
(B1) (11) 229594
(B1) (11) 229671
(B1) (11) 230341
(B1) (11) 230592
(B1) (11) 230991
(B1) (11) 231179
(B1) (11) 231185
(B1) (11) 231186
(B1) (11) 231187
(B1) (11) 231188
(B1) (11) 231219
(B1) (11) 231228
(B1) (11) 231229
(B1) (11) 231234
(B1) (11) 231255
(B1) (11) 231258
(B1) (11) 231296
(B1) (11) 231299
(B1) (11) 231369
(B1) (11) 231370
(B1) (11) 231382
(B1) (11) 231406
(B1) (11) 231508
(B1) (11) 231729
(B1) (11) 231821

2019 01 29
2019 01 07
2019 01 14
2019 01 31
2019 01 31
2019 01 13
2019 01 09
2018 05 23
2019 01 29
2018 06 21
2019 01 22
2018 06 22
2018 04 14
2019 01 12
2019 01 13
2019 01 29
2018 05 25
2019 01 27
2019 01 27
2019 01 23
2018 01 09
2019 01 20
2019 01 22
2019 01 22
2019 01 07
2019 01 07
2019 01 14
2019 01 19
2019 01 25
2019 01 06
2019 01 06
2019 01 25
2019 01 15
2019 01 13
2019 01 13
2019 01 12
2019 01 15
2019 01 14
2019 01 11
2019 01 11
2019 01 07
2017 11 19
2017 02 13
2017 04 09
2019 01 13
2019 01 13
2016 11 08
2019 01 23
2019 01 23
2018 04 10
2018 11 24
2018 12 14
2016 01 24
2018 02 24
2018 11 20
2018 12 18
2010 11 19
2011 12 30
2018 09 21
2016 12 30
2018 09 08

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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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) 229030 5/2018
2019.11.28
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 14.12.2017 r. o udzieleniu
patentu

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 198537 A. Wykreślono: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska 000045161; GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy, Polska 430528900 Wpisano: GRUPA
AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy, Polska 430528900
(11) 199028 A. Wykreślono: BAYER SCHERING PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin, Niemcy Wpisano: Bayer Pharma
Aktiengesellschaft, Berlin, Niemcy
(11) 199972 A. Wykreślono: Greenbrier Germany GmbH, Hameln, Niemcy Wpisano: WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, Polska 890528418
(11) 209253 A. Wykreślono: H. LUNDBECK A/S, Valby-Kopenhaga, Dania Wpisano: H. LUNDBECK A/S, Valby, Dania
(11) 210627 A. Wykreślono: HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska Wpisano: CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 277556406
(11) 211834 A. Wykreślono: SUGEN, INC., San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki; PHARMACIA & UPJOHN COMPANY,
Kalamazoo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Sugen LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Pharmacia & Upjohn
Company LLC, Kalamazoo, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 212039 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 212790 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 212900 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) 213069 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613

SŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, Polska 000983072 Wpisano: KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA
AKCYJNA, Kalisz, Polska 000983072

(11) 213070 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613

(11) 221403 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 213071 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 213241 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 213801 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 214038 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 214344 A. Wykreślono: NEW PRODUCT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 180488016 Wpisano: ANO…, s.r.o., Horní Suchá, Czechy
(11) 214951 A. Wykreślono: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI, Żuromin, Polska Wpisano: GWIAZDOWSKA LIDIA MARIA, Żuromin,
Polska
(11) 214952 A. Wykreślono: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI, Żuromin, Polska Wpisano: GWIAZDOWSKA LIDIA MARIA, Żuromin,
Polska
(11) 214953 A. Wykreślono: ZBIGNIEW GWIAZDOWSKI, Żuromin, Polska Wpisano: GWIAZDOWSKA LIDIA MARIA, Żuromin,
Polska
(11) 215051 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613

(11) 222544 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) 222584 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 222747 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) 221411 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 05 grudnia
2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wynalazku przez ZAPOTOCZNY SZCZEPAN, Kraków, Polska; NOWAKOWSKA MARIA, Kraków, Polska na czas trwania patentu.
(11) 225707 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, Polska 000047504; OLSZEWSKI
MARIAN DELTA RESCUE, Grudziądz, Polska 005730000 Wpisano:
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, Polska
(11) 232892 C. Wykreślono: TAMACKA MAGDALENA, Bytom, Polska Wpisano: TARNACKA MAGDALENA, Bytom, Polska

(11) 215291 A. Wykreślono: INVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015732450
Wpisano: PET CAN TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 365669223
(11) 215306 A. Wykreślono: SSP TECHNOLOGY A/S, Stenstrup, Dania Wpisano: Nordex Blade Technology Centre ApS,
Stenstrup, Dania

PATENTY EUROPEJSKIE

(11) 216921 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619

Złożone tłumaczenia
patentów europejskich

(11) 216928 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 216952 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 218269 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 218369 A. Wykreślono: KALISKIE ZAKŁADY PRZEMY-

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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03 04 2019
28 08 2019
19 06 2019
07 08 2019
24 04 2019
28 08 2019
27 03 2019
21 08 2019
21 08 2019
04 09 2019
24 10 2018
09 10 2019
17 07 2019
21 08 2019
25 09 2019
11 09 2019
04 09 2019
18 09 2019
11 09 2019
25 09 2019
14 08 2019
10 07 2019
31 07 2019
18 09 2019
21 08 2019
18 09 2019
24 07 2019
04 09 2019
02 11 2016
28 08 2019
04 09 2019
07 08 2019
10 07 2019
10 07 2019
31 07 2019
25 09 2019
28 11 2018
28 11 2018
25 09 2019
31 07 2019
25 09 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/15	EP 2447917 B1
2019/36	EP 2449944 B1
2019/34	EP 2453180 B1
2019/31	EP 2454220 B1
2019/37	EP 2454408 B1
2019/29	EP 2459218 B1
2019/30	EP 2461675 B1
2019/41	EP 2464176 B1
2019/37	EP 2464362 B1
2019/29	EP 2467201 B1
2019/25	EP 2473170 B1
2019/37	EP 2475455 B1
2019/01	EP 2476551 B1
2019/30	EP 2488554 B1
2019/36	EP 2493474 B1
2019/30	EP 2497137 B1
2019/36	EP 2498756 B1
2019/31	EP 2500619 B1
2019/32	EP 2501786 B1
2018/52	EP 2501818 B1
2019/20	EP 2505232 B1
2019/36	EP 2510143 B1
2019/39	EP 2511245 B1
2019/29	EP 2520731 B1
2019/35	EP 2521445 B1
2019/34	EP 2523728 B1
2019/14	EP 2525308 B1
2019/35	EP 2526181 B1
2019/25	EP 2529050 B1
2019/32	EP 2529483 B1
2019/17	EP 2531539 B1
2019/35	EP 2536591 B1
2019/13	EP 2537076 B1
2019/34	EP 2539287 B1
2019/34	EP 2539543 B1
2019/36	EP 2542529 B1
2018/43	EP 2542826 B1
2019/41	EP 2549798 B1
2019/29	EP 2549896 B1
2019/34	EP 2550294 B1
2019/39	EP 2551149 B1
2019/37	EP 2551287 B1
2019/36	EP 2552248 B1
2019/38	EP 2553369 B1
2019/37	EP 2560453 B1
2019/39	EP 2560848 B1
2019/33	EP 2561431 B1
2019/28	EP 2563508 B1
2019/31	EP 2565972 B1
2019/38	EP 2566849 B1
2019/34	EP 2567622 B1
2019/38	EP 2569089 B1
2019/30	EP 2569381 B1
2019/36	EP 2569508 B1
2016/44	EP 2571269 B1
2019/35	EP 2574247 B1
2019/36	EP 2576284 B1
2019/32	EP 2576390 B1
2019/28	EP 2577162 B1
2019/28	EP 2577163 B1
2019/31	EP 2578313 B1
2019/39	EP 2578670 B1
2018/48	EP 2580240 B1
2018/48	EP 2580240 B1
2019/39	EP 2581534 B1
2019/31	EP 2581625 B1
2019/39	EP 2583476 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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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)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

21 08 2019
21 08 2019
24 07 2019
07 08 2019
25 09 2019
17 07 2019
17 07 2019
04 09 2019
03 07 2019
13 03 2019
13 03 2019
18 09 2019
19 06 2019
20 11 2019
10 07 2019
21 08 2019
21 08 2019
11 09 2019
06 03 2019
24 04 2019
21 08 2019
14 08 2019
11 09 2019
02 10 2019
20 11 2019
11 09 2019
26 06 2019
08 05 2019
11 09 2019
24 07 2019
31 07 2019
08 05 2019
31 07 2019
26 06 2019
24 07 2019
04 09 2019
06 11 2019
31 07 2019
25 09 2019
28 08 2019
28 08 2019
28 08 2019
14 08 2019
24 04 2019
03 07 2019
07 08 2019
16 10 2019
18 09 2019
21 08 2019
11 09 2019
17 07 2019
14 08 2019
31 07 2019
28 08 2019
11 09 2019
07 08 2019
02 10 2019
13 07 2016
25 09 2019
04 09 2019
21 08 2019
01 05 2019
03 07 2019
11 09 2019
25 09 2019
04 09 2019
11 09 2019

39
2019/34	EP 2585182 B1
2019/34	EP 2587150 B1
2019/30	EP 2588359 B1
2019/32	EP 2588634 B1
2019/39	EP 2588701 B1
2019/29	EP 2589734 B1
2019/29	EP 2591129 B1
2019/36	EP 2595948 B1
2019/27	EP 2607594 B1
2019/11	EP 2610420 B1
2019/11	EP 2610420 B1
2019/38	EP 2611757 B1
2019/25	EP 2611871 B1
2019/47	EP 2613484 B1
2019/28	EP 2613628 B1
2019/34	EP 2614835 B1
2019/34	EP 2617880 B1
2019/37	EP 2618712 B1
2019/10	EP 2619114 B1
2019/17	EP 2619115 B1
2019/34	EP 2620542 B1
2019/33	EP 2621481 B1
2019/37	EP 2622143 B1
2019/40	EP 2623693 B1
2019/47	EP 2628396 B1
2019/37	EP 2629952 B1
2019/26	EP 2630236 B1
2019/19	EP 2630899 B1
2019/37	EP 2631314 B1
2019/30	EP 2632478 B1
2019/31	EP 2633048 B1
2019/19	EP 2633913 B1
2019/31	EP 2635299 B1
2019/26	EP 2641053 B1
2019/30	EP 2642971 B1
2019/36	EP 2643349 B1
2019/45	EP 2643714 B1
2019/31	EP 2644340 B1
2019/39	EP 2644682 B1
2019/35	EP 2644802 B1
2019/35	EP 2646044 B1
2019/35	EP 2647301 B1
2019/33	EP 2648529 B1
2019/17	EP 2649777 B1
2019/27	EP 2651859 B1
2019/32	EP 2654537 B1
2019/42	EP 2654896 B1
2019/38	EP 2656673 B1
2019/34	EP 2658736 B1
2019/37	EP 2658795 B1
2019/29	EP 2659212 B1
2019/33	EP 2661512 B1
2019/31	EP 2663820 B1
2019/35	EP 2666388 B1
2019/37	EP 2668857 B1
2019/32	EP 2675094 B1
2019/40	EP 2679156 B1
2016/28	EP 2680390 B1
2019/39	EP 2680829 B1
2019/36	EP 2680832 B1
2019/34	EP 2681525 B1
2019/18	EP 2685111 B1
2019/27	EP 2686017 B1
2019/37	EP 2686502 B1
2019/39	EP 2687403 B1
2019/36	EP 2691484 B1
2019/37	EP 2691715 B1

40
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 3/2020
13 11 2019
04 09 2019
02 10 2019
16 10 2019
11 09 2019
25 09 2019
18 09 2019
12 06 2019
07 08 2019
24 07 2019
21 08 2019
02 10 2019
26 06 2019
04 09 2019
04 09 2019
12 06 2019
17 04 2019
11 09 2019
25 09 2019
07 08 2019
18 09 2019
28 08 2019
31 07 2019
11 03 2015
11 09 2019
14 08 2019
11 09 2019
11 09 2019
21 08 2019
21 08 2019
21 08 2019
09 10 2019
13 12 2017
24 07 2019
28 08 2019
11 09 2019
31 07 2019
18 09 2019
07 08 2019
22 05 2019
03 07 2019
12 06 2019
14 08 2019
21 08 2019
08 05 2019
21 08 2019
13 11 2019
06 11 2019
14 08 2019
31 07 2019
17 07 2019
18 09 2019
12 06 2019
21 08 2019
02 10 2019
04 09 2019
28 08 2019
13 03 2019
11 09 2019
05 06 2019
21 08 2019
21 08 2019
21 08 2019
24 07 2019
16 10 2019
17 04 2019
03 07 2019

2019/46	EP 2692490 B1
2019/36	EP 2693881 B1
2019/40	EP 2694050 B1
2019/42	EP 2694056 B1
2019/37	EP 2695418 B1
2019/39	EP 2697178 B1
2019/38	EP 2699182 B1
2019/24	EP 2699220 B1
2019/32	EP 2704583 B1
2019/30	EP 2704703 B1
2019/34	EP 2706182 B1
2019/40	EP 2706282 B1
2019/26	EP 2707032 B1
2019/36	EP 2708042 B1
2019/36	EP 2709633 B1
2019/24	EP 2709990 B1
2019/16	EP 2711320 B1
2019/37	EP 2712009 B1
2019/39	EP 2712876 B1
2019/32	EP 2718351 B1
2019/38	EP 2720392 B1
2019/35	EP 2721153 B1
2019/31	EP 2723385 B1
2015/11	EP 2723470 B1
2019/37	EP 2723666 B1
2019/33	EP 2723743 B1
2019/37	EP 2726286 B1
2019/37	EP 2726648 B1
2019/34	EP 2727106 B1
2019/34	EP 2734634 B1
2019/34	EP 2734740 B1
2019/41	EP 2737105 B1
2017/50	EP 2737466 B1
2019/30	EP 2739263 B1
2019/35	EP 2739528 B1
2019/37	EP 2740812 B1
2019/31	EP 2741348 B1
2019/38	EP 2742750 B1
2019/32	EP 2743515 B1
2019/21	EP 2749548 B1
2019/27	EP 2749549 B1
2019/24	EP 2751356 B1
2019/33	EP 2752531 B1
2019/34	EP 2754465 B1
2019/19	EP 2755493 B1
2019/34	EP 2756306 B1
2019/46	EP 2758692 B1
2019/45	EP 2759290 B1
2019/33	EP 2761058 B1
2019/31	EP 2768493 B1
2019/29	EP 2770827 B1
2019/38	EP 2770856 B1
2019/24	EP 2770917 B1
2019/34	EP 2770994 B1
2019/40	EP 2771305 B1
2019/36	EP 2771459 B1
2019/35	EP 2773572 B1
2019/11	EP 2773648 B1
2019/37	EP 2774400 B1
2019/23	EP 2777813 B1
2019/34	EP 2780373 B1
2019/34	EP 2780417 B1
2019/34	EP 2782518 B1
2019/30	EP 2784084 B1
2019/42	EP 2785349 B1
2019/16	EP 2786647 B1
2019/27	EP 2788307 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

31 07 2019
25 09 2019
26 06 2019
25 09 2019
26 06 2019
31 07 2019
31 07 2019
31 07 2019
26 06 2019
09 10 2019
07 08 2019
27 03 2019
24 07 2019
19 06 2019
14 08 2019
28 08 2019
26 06 2019
10 04 2019
17 07 2019
11 09 2019
06 11 2019
14 08 2019
25 09 2019
24 07 2019
03 07 2019
01 05 2019
04 09 2019
07 08 2019
14 08 2019
27 03 2019
31 07 2019
21 08 2019
04 09 2019
28 08 2019
16 10 2019
04 09 2019
01 05 2019
04 09 2019
02 10 2019
12 06 2019
17 07 2019
13 11 2019
21 08 2019
10 07 2019
31 07 2019
21 08 2019
03 07 2019
10 07 2019
10 07 2019
28 08 2019
07 08 2019
30 10 2019
18 09 2019
21 08 2019
17 07 2019
21 08 2019
11 09 2019
28 08 2019
21 08 2019
11 09 2019
25 09 2019
21 08 2019
28 08 2019
11 09 2019
18 09 2019
09 10 2019
21 08 2019

2019/31	EP 2789521 B1
2019/39	EP 2791134 B1
2019/26	EP 2792571 B1
2019/39	EP 2794171 B1
2019/26	EP 2797596 B1
2019/31	EP 2797616 B1
2019/31	EP 2799627 B1
2019/31	EP 2801513 B1
2019/26	EP 2802287 B1
2019/41	EP 2802756 B1
2019/32	EP 2804623 B1
2019/13	EP 2807128 B1
2019/30	EP 2807160 B1
2019/25	EP 2807508 B1
2019/33	EP 2809500 B1
2019/35	EP 2812341 B1
2019/26	EP 2812440 B1
2019/15	EP 2812578 B1
2019/29	EP 2816171 B1
2019/37	EP 2817406 B1
2019/45	EP 2819079 B1
2019/33	EP 2819131 B1
2019/39	EP 2819964 B1
2019/30	EP 2820042 B1
2019/27	EP 2822938 B1
2019/18	EP 2825037 B1
2019/36	EP 2827206 B1
2019/32	EP 2827714 B1
2019/33	EP 2828327 B1
2019/13	EP 2829770 B1
2019/31	EP 2830445 B1
2019/34	EP 2830731 B1
2019/36	EP 2830818 B1
2019/35	EP 2833490 B1
2019/42	EP 2834936 B1
2019/36	EP 2837185 B1
2019/18	EP 2837679 B1
2019/36	EP 2838467 B1
2019/40	EP 2838977 B1
2019/24	EP 2840232 B1
2019/29	EP 2840874 B1
2019/46	EP 2844222 B1
2019/34	EP 2844292 B1
2019/28	EP 2847242 B1
2019/31	EP 2849764 B1
2019/34	EP 2852385 B1
2019/27	EP 2854494 B1
2019/28	EP 2854559 B1
2019/28	EP 2856060 B1
2019/35	EP 2857323 B1
2019/32	EP 2858964 B1
2019/44	EP 2858986 B1
2019/38	EP 2860751 B1
2019/34	EP 2861022 B1
2019/29	EP 2861236 B1
2019/34	EP 2862494 B1
2019/37	EP 2864595 B1
2019/35	EP 2866999 B1
2019/34	EP 2867251 B1
2019/37	EP 2867712 B1
2019/39	EP 2869836 B1
2019/34	EP 2871964 B1
2019/35	EP 2872536 B1
2019/37	EP 2872793 B1
2019/38	EP 2873790 B1
2019/41	EP 2874034 B1
2019/34	EP 2874897 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)

14 08 2019
21 08 2019
11 09 2019
04 09 2019
17 07 2019
03 07 2019
12 06 2019
04 09 2019
31 07 2019
10 04 2019
07 08 2019
06 11 2019
12 10 2016
28 08 2019
19 06 2019
30 10 2019
05 06 2019
24 07 2019
19 06 2019
23 10 2019
24 07 2019
11 09 2019
07 08 2019
13 03 2019
28 08 2019
21 08 2019
16 01 2019
14 08 2019
25 09 2019
14 08 2019
21 08 2019
14 08 2019
16 10 2019
20 11 2019
31 07 2019
07 08 2019
14 08 2019
12 06 2019
25 09 2019
06 11 2019
31 07 2019
14 08 2019
24 07 2019
07 08 2019
20 11 2019
24 07 2019
13 11 2019
04 09 2019
18 09 2019
06 03 2019
22 05 2019
28 08 2019
28 08 2019
03 07 2019
01 05 2019
10 07 2019
11 09 2019
02 10 2019
27 03 2019
24 04 2019
21 08 2019
17 07 2019
26 06 2019
05 09 2018
14 08 2019
07 08 2019
28 08 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/33	EP 2874900 B1
2019/34	EP 2877414 B1
2019/37	EP 2878054 B1
2019/36	EP 2880379 B1
2019/29	EP 2882281 B1
2019/27	EP 2882620 B1
2019/24	EP 2883402 B1
2019/36	EP 2883648 B1
2019/31	EP 2884026 B1
2019/15	EP 2885308 B1
2019/32	EP 2885336 B1
2019/45	EP 2886320 B1
2016/41	EP 2890625 B1
2019/35	EP 2890798 B1
2019/25	EP 2892858 B1
2019/44	EP 2893001 B1
2019/23	EP 2895370 B1
2019/30	EP 2897611 B1
2019/25	EP 2897696 B1
2019/43	EP 2899335 B1
2019/30	EP 2901174 B1
2019/37	EP 2901511 B1
2019/32	EP 2902025 B1
2019/11	EP 2902100 B1
2019/35	EP 2902148 B1
2019/34	EP 2905198 B1
2019/03	EP 2906630 B1
2019/33	EP 2908069 B1
2019/39	EP 2908823 B1
2019/33	EP 2908961 B1
2019/34	EP 2909977 B1
2019/33	EP 2911623 B1
2019/42	EP 2911688 B1
2019/47	EP 2912007 B1
2019/31	EP 2912227 B1
2019/32	EP 2913034 B1
2019/33	EP 2913736 B1
2019/24	EP 2917212 B1
2019/39	EP 2920198 B1
2019/45	EP 2922614 B1
2019/31	EP 2923081 B1
2019/33	EP 2923823 B1
2019/30	EP 2925610 B1
2019/32	EP 2925916 B1
2019/47	EP 2928391 B1
2019/30	EP 2928477 B1
2019/46	EP 2929769 B1
2019/36	EP 2931032 B1
2019/38	EP 2931056 B1
2019/10	EP 2931167 B1
2019/21	EP 2931406 B1
2019/35	EP 2931498 B1
2019/35	EP 2931629 B1
2019/27	EP 2931842 B1
2019/18	EP 2932133 B1
2019/28	EP 2932176 B1
2019/37	EP 2932464 B1
2019/40	EP 2933306 B1
2019/13	EP 2934353 B1
2019/17	EP 2934848 B1
2019/34	EP 2935320 B1
2019/29	EP 2938213 B1
2019/26	EP 2938351 B1
2018/36	EP 2938546 B1
2019/33	EP 2938657 B1
2019/32	EP 2938704 B1
2019/35	EP 2940017 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)

29 05 2019
23 10 2019
21 08 2019
15 05 2019
24 07 2019
25 09 2019
16 10 2019
12 06 2019
14 08 2019
08 05 2019
10 07 2019
18 09 2019
07 08 2019
02 10 2019
19 06 2019
03 07 2019
16 10 2019
26 06 2019
19 06 2019
28 08 2019
03 07 2019
07 08 2019
10 07 2019
25 09 2019
21 08 2019
25 09 2019
21 08 2019
27 02 2019
24 07 2019
12 06 2019
10 07 2019
24 07 2019
28 08 2019
07 08 2019
11 09 2019
31 07 2019
14 08 2019
17 07 2019
29 05 2019
19 06 2019
24 07 2019
09 10 2019
21 08 2019
17 07 2019
21 08 2019
03 07 2019
06 02 2019
14 08 2019
30 10 2019
25 09 2019
07 08 2019
11 09 2019
16 10 2019
12 06 2019
11 09 2019
04 09 2019
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31 10 2018
11 09 2019
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41
2019/22	EP 2941131 B1
2019/43	EP 2941209 B1
2019/34	EP 2942494 B1
2019/20	EP 2943916 B1
2019/30	EP 2946000 B1
2019/39	EP 2946893 B1
2019/42	EP 2948477 B1
2019/24	EP 2948496 B1
2019/33	EP 2949668 B1
2019/19	EP 2950284 B1
2019/28	EP 2951130 B1
2019/38	EP 2952775 B1
2019/32	EP 2953894 B1
2019/40	EP 2954768 B1
2019/25	EP 2956149 B1
2019/27	EP 2956304 B1
2019/42	EP 2956531 B1
2019/26	EP 2956723 B1
2019/25	EP 2957580 B1
2019/35	EP 2958431 B1
2019/27	EP 2958935 B1
2019/32	EP 2959064 B1
2019/28	EP 2962477 B1
2019/39	EP 2962824 B1
2019/34	EP 2964215 B1
2019/39	EP 2964308 B1
2019/34	EP 2965603 B1
2019/09	EP 2965799 B1
2019/30	EP 2966625 B1
2019/24	EP 2967756 B1
2019/28	EP 2968269 B1
2019/30	EP 2969093 B1
2019/35	EP 2969109 B1
2019/32	EP 2969247 B1
2019/37	EP 2969801 B1
2019/31	EP 2969973 B1
2019/33	EP 2970123 B1
2019/29	EP 2970994 B1
2019/22	EP 2971201 B1
2019/25	EP 2971260 B1
2019/30	EP 2972368 B1
2019/41	EP 2972373 B1
2019/34	EP 2972383 B1
2019/29	EP 2976075 B1
2019/34	EP 2977793 B1
2019/27	EP 2978603 B1
2019/06	EP 2980275 B1
2019/33	EP 2980607 B1
2019/44	EP 2981087 B1
2019/39	EP 2981303 B1
2019/32	EP 2981748 B1
2019/37	EP 2982707 B1
2019/42	EP 2983957 B1
2019/24	EP 2984159 B1
2019/37	EP 2984857 B1
2019/36	EP 2984933 B1
2019/28	EP 2985372 B1
2019/29	EP 2985477 B1
2019/32	EP 2985941 B1
2019/26	EP 2986325 B1
2019/37	EP 2986861 B1
2019/18	EP 2986864 B1
2019/29	EP 2987791 B1
2018/44	EP 2988462 B1
2019/37	EP 2988644 B1
2019/36	EP 2991356 B1
2019/28	EP 2991393 B1
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10 07 2019
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11 09 2019
17 07 2019
18 09 2019
21 08 2019
14 08 2019
11 09 2019
11 09 2019
11 09 2019
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23 10 2019
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2019/30	EP 2991675 B1
2019/38	EP 2991683 B1
2019/23	EP 2991752 B1
2019/34	EP 2991815 B1
2019/31	EP 2994043 B1
2019/29	EP 2994253 B1
2019/36	EP 2994269 B1
2019/25	EP 2994443 B1
2019/18	EP 2994533 B1
2019/28	EP 2994603 B1
2019/37	EP 2994620 B1
2019/36	EP 2996499 B1
2019/31	EP 2996503 B1
2019/26	EP 2996923 B1
2019/36	EP 2998145 B1
2019/37	EP 2999609 B1
2019/30	EP 2999925 B1
2019/38	EP 2999971 B1
2019/36	EP 3002033 B1
2019/35	EP 3002298 B1
2019/32	EP 3002322 B1
2019/42	EP 3002881 B1
2019/29	EP 3003146 B1
2019/35	EP 3003668 B1
2019/32	EP 3004197 B1
2019/41	EP 3004598 B1
2019/33	EP 3004913 B1
2019/20	EP 3006766 B1
2019/16	EP 3006878 B1
2019/32	EP 3007378 B1
2019/13	EP 3007925 B1
2019/36	EP 3008649 B1
2019/25	EP 3009004 B1
2019/40	EP 3009647 B1
2019/39	EP 3010316 B1
2019/40	EP 3010496 B1
2019/36	EP 3011245 B1
2019/38	EP 3012101 B1
2019/35	EP 3013552 B1
2019/35	EP 3016807 B1
2019/42	EP 3018171 B1
2019/31	EP 3018755 B1
2019/36	EP 3019381 B1
2019/37	EP 3020610 B1
2019/36	EP 3021298 B1
2019/36	EP 3021981 B1
2019/38	EP 3022311 B1
2019/40	EP 3024585 B1
2019/36	EP 3025108 B1
2019/36	EP 3025113 B1
2019/34	EP 3025160 B1
2019/34	EP 3026774 B1
2019/37	EP 3027536 B1
2019/28	EP 3027765 B1
2019/36	EP 3030383 B1
2019/37	EP 3030853 B1
2019/29	EP 3031743 B1
2019/38	EP 3033654 B1
2019/34	EP 3035465 B1
2019/33	EP 3035551 B1
2019/37	EP 3035955 B1
2019/37	EP 3036489 B1
2019/37	EP 3037700 B1
2019/28	EP 3038995 B1
2019/28	EP 3038995 B1
2019/43	EP 3043639 B1
2019/33	EP 3043816 B1
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2019/27	EP 3043827 B1
2019/44	EP 3043937 B1
2019/38	EP 3044066 B1
2019/31	EP 3044070 B1
2019/37	EP 3044496 B1
2019/30	EP 3044775 B1
2019/29	EP 3044910 B1
2019/36	EP 3045605 B1
2019/37	EP 3045634 B1
2019/29	EP 3045948 B1
2019/33	EP 3046459 B1
2019/35	EP 3046989 B1
2019/41	EP 3050824 B1
2019/33	EP 3051241 B1
2019/31	EP 3051645 B1
2019/26	EP 3052210 B1
2019/30	EP 3052525 B1
2019/38	EP 3052817 B1
2019/35	EP 3053104 B1
2019/47	EP 3053999 B1
2019/38	EP 3056917 B1
2019/31	EP 3058218 B1
2019/31	EP 3058218 B1
2019/30	EP 3058978 B1
2019/44	EP 3059240 B1
2019/22	EP 3059405 B1
2019/32	EP 3059785 B1
2019/27	EP 3060329 B1
2019/38	EP 3060551 B1
2019/41	EP 3061446 B1
2019/35	EP 3063122 B1
2019/39	EP 3063275 B1
2019/29	EP 3064498 B1
2019/33	EP 3064587 B1
2019/35	EP 3064797 B1
2019/32	EP 3066011 B1
2019/44	EP 3066875 B1
2019/42	EP 3067524 B1
2019/28	EP 3067965 B1
2019/25	EP 3068437 B1
2019/41	EP 3068459 B1
2019/39	EP 3069616 B1
2019/44	EP 3070187 B1
2019/38	EP 3071241 B1
2019/37	EP 3071897 B1
2019/43	EP 3072604 B1
2019/37	EP 3072827 B1
2019/27	EP 3074118 B1
2019/27	EP 3074118 B1
2019/39	EP 3074194 B1
2019/37	EP 3074480 B1
2019/29	EP 3075505 B1
2019/38	EP 3075625 B1
2019/43	EP 3075939 B1
2019/31	EP 3076804 B1
2019/34	EP 3077334 B1
2019/38	EP 3077347 B1
2019/32	EP 3077932 B1
2019/32	EP 3078447 B1
2019/44	EP 3079510 B1
2019/28	EP 3079998 B1
2019/35	EP 3080322 B1
2019/25	EP 3080358 B1
2019/31	EP 3080529 B1
2019/34	EP 3081576 B1
2019/31	EP 3083123 B1
2019/33	EP 3083232 B1
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/35	EP 3083677 B1
2019/43	EP 3083686 B1
2019/29	EP 3083837 B1
2019/32	EP 3083969 B1
2019/29	EP 3084558 B1
2019/32	EP 3085219 B1
2019/37	EP 3085634 B1
2019/32	EP 3087095 B1
2019/33	EP 3087136 B1
2019/31	EP 3087896 B1
2019/32	EP 3089394 B1
2019/36	EP 3089780 B1
2019/35	EP 3089906 B1
2019/06	EP 3089916 B1
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2019/08	EP 3090748 B1
2019/33	EP 3092009 B1
2019/25	EP 3092012 B1
2019/28	EP 3092065 B1
2019/32	EP 3092415 B1
2019/17	EP 3093345 B1
2019/29	EP 3093361 B1
2019/21	EP 3093548 B1
2019/37	EP 3095847 B1
2019/37	EP 3095946 B1
2019/31	EP 3097920 B1
2019/36	EP 3097933 B1
2019/34	EP 3099963 B1
2019/27	EP 3101042 B1
2019/25	EP 3101136 B1
2019/40	EP 3101418 B1
2019/40	EP 3102254 B1
2019/43	EP 3103169 B1
2019/39	EP 3105218 B1
2019/36	EP 3105226 B1
2019/44	EP 3105551 B1
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2019/36	EP 3121253 B1
2019/28	EP 3121463 B1
2019/29	EP 3122194 B1
2019/32	EP 3122671 B1
2019/36	EP 3122750 B1
2019/28	EP 3122998 B1
2019/32	EP 3123030 B1
2019/35	EP 3123096 B1
2019/28	EP 3124483 B1
2019/31	EP 3124637 B1
2019/34	EP 3125818 B1
2019/33	EP 3125872 B1
2019/38	EP 3126025 B1
2019/32	EP 3126108 B1
2019/34	EP 3126111 B1
2019/39	EP 3126203 B1
2019/37	EP 3127463 B1
2019/35	EP 3127588 B1
2019/26	EP 3129378 B1
2019/39	EP 3129713 B1
2019/29	EP 3130704 B1
2019/28	EP 3131438 B1
2018/48	EP 3131729 B1
2019/31	EP 3132945 B1
2019/33	EP 3135076 B1
2019/27	EP 3136496 B1
2019/35	EP 3136890 B1
2019/33	EP 3137126 B1
2019/29	EP 3137621 B1
2019/39	EP 3138674 B1
2019/40	EP 3138969 B1
2019/39	EP 3139383 B1
2019/38	EP 3139587 B1
2019/39	EP 3139596 B1
2019/17	EP 3140047 B1
2019/17	EP 3140047 B1
2019/28	EP 3140096 B1
2019/31	EP 3140218 B1
2019/38	EP 3140596 B1
2019/28	EP 3140889 B1
2019/36	EP 3141528 B1
2019/33	EP 3141627 B1
2019/41	EP 3143025 B1
2019/33	EP 3143217 B1
2019/34	EP 3144464 B1
2019/37	EP 3144567 B1
2019/34	EP 3144576 B1
2019/32	EP 3145273 B1
2019/33	EP 3145317 B1
2019/27	EP 3145349 B1
2019/27	EP 3145349 B1
2019/34	EP 3145373 B1
2019/31	EP 3145553 B1
2019/31	EP 3145709 B1
2019/29	EP 3145785 B1
2019/34	EP 3145871 B1
2019/31	EP 3146347 B1
2019/32	EP 3146674 B1
2019/37	EP 3146805 B1
2019/16	EP 3148698 B1
2019/25	EP 3149791 B1
2019/30	EP 3150209 B1
2019/36	EP 3150295 B1
2019/44	EP 3150544 B1
2019/42	EP 3150736 B1
2019/36	EP 3150737 B1
2019/36	EP 3151927 B1
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2019/06	EP 3152048 B1
2019/32	EP 3152285 B1
2019/36	EP 3152325 B1
2019/30	EP 3152354 B1
2019/30	EP 3152364 B1
2019/32	EP 3152493 B1
2019/12	EP 3152956 B1
2019/12	EP 3152956 B1
2019/32	EP 3153464 B1
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(T3) (11) 2062053
(T3) (11) 2062058
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(T3) (11) 2064040
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(T3) (11) 2064469
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(T3) (11) 2071917
(T3) (11) 2073975
(T3) (11) 2074258
(T3) (11) 2075149
(T3) (11) 2076715
(T3) (11) 2076757
(T3) (11) 2077956
(T3) (11) 2078291
(T3) (11) 2079559
(T3) (11) 2081572
(T3) (11) 2082139
(T3) (11) 2082221
(T3) (11) 2084132
(T3) (11) 2086552
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(T3) (11) 2117415
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(T3) (11) 2136921
(T3) (11) 2140767
(T3) (11) 2141009
(T3) (11) 2141115
(T3) (11) 2141128
(T3) (11) 2141411
(T3) (11) 2141719
(T3) (11) 2143046
(T3) (11) 2143476
(T3) (11) 2143603
(T3) (11) 2145762
(T3) (11) 2145997
(T3) (11) 2145998
(T3) (11) 2146059
(T3) (11) 2146987
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(T3) (11) 2151412
(T3) (11) 2151537
(T3) (11) 2153680
(T3) (11) 2153998
(T3) (11) 2154037
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(T3) (11) 2154297
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(T3) (11) 2155819
(T3) (11) 2157122
(T3) (11) 2157264
(T3) (11) 2159258
(T3) (11) 2161415
(T3) (11) 2161428
(T3) (11) 2162617
(T3) (11) 2163444
(T3) (11) 2163576
(T3) (11) 2165879
(T3) (11) 2166144
(T3) (11) 2167868
(T3) (11) 2168584
(T3) (11) 2169122
(T3) (11) 2169295
(T3) (11) 2169302
(T3) (11) 2171337
(T3) (11) 2171459
(T3) (11) 2172105
(T3) (11) 2173215
(T3) (11) 2174872
(T3) (11) 2175115
(T3) (11) 2175849
(T3) (11) 2176006
(T3) (11) 2176007
(T3) (11) 2176088
(T3) (11) 2176664
(T3) (11) 2177513
(T3) (11) 2178267
(T3) (11) 2178684
(T3) (11) 2178765
(T3) (11) 2178931
(T3) (11) 2178963
(T3) (11) 2179085
(T3) (11) 2180247
(T3) (11) 2180792
(T3) (11) 2180846
(T3) (11) 2180973
(T3) (11) 2181190
(T3) (11) 2181290
(T3) (11) 2182983
(T3) (11) 2183122
(T3) (11) 2183323
(T3) (11) 2183328
(T3) (11) 2183332
(T3) (11) 2183363
(T3) (11) 2184027
(T3) (11) 2184065
(T3) (11) 2184089
(T3) (11) 2184405
(T3) (11) 2184408
(T3) (11) 2184435
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(T3) (11) 2185636
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(T3) (11) 2188268
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(T3) (11) 2188313
(T3) (11) 2188329
(T3) (11) 2189231
(T3) (11) 2189272
(T3) (11) 2189691
(T3) (11) 2190336
(T3) (11) 2190418
(T3) (11) 2190424
(T3) (11) 2190497
(T3) (11) 2190883
(T3) (11) 2190904
(T3) (11) 2190968
(T3) (11) 2190984
(T3) (11) 2191482
(T3) (11) 2192115
(T3) (11) 2192298
(T3) (11) 2193022
(T3) (11) 2193244
(T3) (11) 2193761
(T3) (11) 2193793
(T3) (11) 2193849
(T3) (11) 2193946
(T3) (11) 2195189
(T3) (11) 2195355
(T3) (11) 2195376
(T3) (11) 2195400
(T3) (11) 2195489
(T3) (11) 2195490
(T3) (11) 2197286
(T3) (11) 2197429
(T3) (11) 2197647
(T3) (11) 2197952
(T3) (11) 2197964
(T3) (11) 2198007
(T3) (11) 2198042
(T3) (11) 2198063
(T3) (11) 2198880
(T3) (11) 2199390
(T3) (11) 2200864
(T3) (11) 2201002
(T3) (11) 2201084
(T3) (11) 2201090
(T3) (11) 2201120
(T3) (11) 2201550
(T3) (11) 2202048
(T3) (11) 2202216
(T3) (11) 2202940
(T3) (11) 2203538
(T3) (11) 2206204
(T3) (11) 2206626
(T3) (11) 2207513
(T3) (11) 2207565
(T3) (11) 2207609
(T3) (11) 2207622
(T3) (11) 2207665
(T3) (11) 2207871
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(T3) (11) 2208234
(T3) (11) 2208436
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(T3) (11) 2212071
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(T3) (11) 2214477
(T3) (11) 2214760
(T3) (11) 2214846
(T3) (11) 2214929
(T3) (11) 2214935
(T3) (11) 2215136
(T3) (11) 2215320
(T3) (11) 2216038
(T3) (11) 2216039
(T3) (11) 2217220
(T3) (11) 2217352
(T3) (11) 2217524
(T3) (11) 2217823
(T3) (11) 2217856
(T3) (11) 2218059
(T3) (11) 2220241
(T3) (11) 2220242
(T3) (11) 2220434
(T3) (11) 2221058
(T3) (11) 2221569
(T3) (11) 2222465
(T3) (11) 2222885
(T3) (11) 2222933
(T3) (11) 2223401
(T3) (11) 2224917
(T3) (11) 2225198
(T3) (11) 2225493
(T3) (11) 2230180
(T3) (11) 2232912
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(T3) (11) 2236699
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(T3) (11) 2245804
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(T3) (11) 2295655
(T3) (11) 2296128
(T3) (11) 2297262
(T3) (11) 2299199
(T3) (11) 2299453
(T3) (11) 2299734
(T3) (11) 2300170
(T3) (11) 2300535
(T3) (11) 2301640
(T3) (11) 2301643
(T3) (11) 2302597
(T3) (11) 2302649
(T3) (11) 2303197
(T3) (11) 2303748
(T3) (11) 2305039
(T3) (11) 2306878
(T3) (11) 2307237
(T3) (11) 2308720
(T3) (11) 2310693
(T3) (11) 2311622
(T3) (11) 2312237
(T3) (11) 2312240
(T3) (11) 2312258
(T3) (11) 2312707
(T3) (11) 2312959
(T3) (11) 2313290
(T3) (11) 2313451
(T3) (11) 2313466
(T3) (11) 2313762
(T3) (11) 2313938
(T3) (11) 2315591
(T3) (11) 2315705
(T3) (11) 2316473
(T3) (11) 2316860
(T3) (11) 2317155
(T3) (11) 2317324
(T3) (11) 2317329
(T3) (11) 2317824
(T3) (11) 2317880
(T3) (11) 2317991
(T3) (11) 2318006
(T3) (11) 2318175
(T3) (11) 2318464
(T3) (11) 2318557
(T3) (11) 2318751
(T3) (11) 2318799
(T3) (11) 2318884
(T3) (11) 2319515
(T3) (11) 2319758
(T3) (11) 2319775
(T3) (11) 2319806
(T3) (11) 2319840
(T3) (11) 2319997
(T3) (11) 2320776
(T3) (11) 2320923
(T3) (11) 2321339
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2018 09 15
2018 08 07
2018 09 07
2018 08 12

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

52
(T3) (11) 2324781
(T3) (11) 2325192
(T3) (11) 2325255
(T3) (11) 2325406
(T3) (11) 2325431
(T3) (11) 2326349
(T3) (11) 2326355
(T3) (11) 2326458
(T3) (11) 2326530
(T3) (11) 2326692
(T3) (11) 2326824
(T3) (11) 2326898
(T3) (11) 2327638
(T3) (11) 2327792
(T3) (11) 2328672
(T3) (11) 2328721
(T3) (11) 2328813
(T3) (11) 2328829
(T3) (11) 2328961
(T3) (11) 2329028
(T3) (11) 2330054
(T3) (11) 2330945
(T3) (11) 2331129
(T3) (11) 2331148
(T3) (11) 2331352
(T3) (11) 2331410
(T3) (11) 2331846
(T3) (11) 2331889
(T3) (11) 2332218
(T3) (11) 2332682
(T3) (11) 2334253
(T3) (11) 2334465
(T3) (11) 2334509
(T3) (11) 2334592
(T3) (11) 2334615
(T3) (11) 2334880
(T3) (11) 2335085
(T3) (11) 2335240
(T3) (11) 2335877
(T3) (11) 2337613
(T3) (11) 2337727
(T3) (11) 2337806
(T3) (11) 2338157
(T3) (11) 2339992
(T3) (11) 2340232
(T3) (11) 2341861
(T3) (11) 2342034
(T3) (11) 2342089
(T3) (11) 2342103
(T3) (11) 2342136
(T3) (11) 2342506
(T3) (11) 2343090
(T3) (11) 2344101
(T3) (11) 2344486
(T3) (11) 2344489
(T3) (11) 2344547
(T3) (11) 2344613
(T3) (11) 2345430
(T3) (11) 2346493
(T3) (11) 2346691
(T3) (11) 2346776
(T3) (11) 2346833
(T3) (11) 2347298
(T3) (11) 2347894
(T3) (11) 2348828
(T3) (11) 2349352
(T3) (11) 2349434

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 3/2020
2018 11 20
2018 07 11
2018 10 26
2018 11 23
2018 11 13
2018 07 17
2018 08 12
2018 09 21
2018 09 23
2018 09 17
2018 09 21
2018 09 08
2018 11 30
2018 08 02
2018 07 24
2018 07 18
2018 07 29
2018 07 10
2018 10 01
2018 09 01
2018 10 23
2018 10 01
2018 09 30
2018 08 04
2018 08 20
2018 07 20
2018 10 01
2018 09 08
2018 08 20
2018 11 23
2018 09 26
2018 08 26
2018 08 04
2018 10 08
2018 10 08
2018 10 08
2018 09 21
2018 08 06
2018 11 10
2018 07 31
2018 09 08
2018 10 08
2018 10 09
2018 09 10
2018 09 15
2018 07 23
2018 10 15
2018 09 01
2018 10 21
2018 10 28
2018 10 15
2018 09 18
2018 10 29
2018 07 21
2018 09 15
2018 10 06
2018 11 09
2018 10 17
2018 09 16
2018 10 20
2018 10 28
2018 10 06
2018 10 15
2018 11 25
2018 10 02
2018 10 27
2018 11 09
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Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
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Patent wygasł w całości
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Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
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Patent wygasł w całości
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Patent wygasł w całości
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Patent wygasł w całości
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Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości

(T3) (11) 2349661
(T3) (11) 2349703
(T3) (11) 2349881
(T3) (11) 2349936
(T3) (11) 2349982
(T3) (11) 2350316
(T3) (11) 2350475
(T3) (11) 2350598
(T3) (11) 2351191
(T3) (11) 2352607
(T3) (11) 2352646
(T3) (11) 2352677
(T3) (11) 2352774
(T3) (11) 2352779
(T3) (11) 2352982
(T3) (11) 2354235
(T3) (11) 2355648
(T3) (11) 2355662
(T3) (11) 2355686
(T3) (11) 2355760
(T3) (11) 2355939
(T3) (11) 2355959
(T3) (11) 2355974
(T3) (11) 2356035
(T3) (11) 2356046
(T3) (11) 2356073
(T3) (11) 2356347
(T3) (11) 2358601
(T3) (11) 2358717
(T3) (11) 2358858
(T3) (11) 2358983
(T3) (11) 2360016
(T3) (11) 2361012
(T3) (11) 2361241
(T3) (11) 2362745
(T3) (11) 2364240
(T3) (11) 2364693
(T3) (11) 2364711
(T3) (11) 2364849
(T3) (11) 2365753
(T3) (11) 2365896
(T3) (11) 2365916
(T3) (11) 2365938
(T3) (11) 2367416
(T3) (11) 2367584
(T3) (11) 2367672
(T3) (11) 2370045
(T3) (11) 2370046
(T3) (11) 2370076
(T3) (11) 2370327
(T3) (11) 2370641
(T3) (11) 2373226
(T3) (11) 2374710
(T3) (11) 2376241
(T3) (11) 2378883
(T3) (11) 2379439
(T3) (11) 2384753
(T3) (11) 2391353
(T3) (11) 2402167
(T3) (11) 2402255
(T3) (11) 2404648
(T3) (11) 2404662
(T3) (11) 2405062
(T3) (11) 2405229
(T3) (11) 2405576
(T3) (11) 2406680
(T3) (11) 2407090

2018 10 22
2018 10 07
2018 10 21
2018 10 13
2018 09 23
2018 10 19
2018 10 28
2018 10 08
2018 09 29
2018 11 17
2018 11 12
2018 10 02
2018 11 03
2018 11 05
2018 11 06
2018 09 27
2018 11 12
2018 11 19
2018 11 19
2018 09 22
2018 10 29
2018 09 18
2018 09 18
2018 10 01
2018 11 03
2018 11 09
2018 10 27
2018 11 11
2018 11 11
2018 11 16
2018 11 05
2018 11 04
2018 10 28
2018 11 17
2018 10 27
2018 10 28
2018 08 04
2018 10 23
2018 11 04
2018 11 16
2018 11 12
2018 11 14
2018 10 05
2018 11 24
2018 09 08
2018 09 10
2018 11 14
2018 11 14
2018 11 25
2018 11 14
2018 11 25
2018 11 06
2018 10 05
2018 11 23
2018 10 19
2018 11 27
2018 08 30
2018 03 16
2018 07 02
2018 07 27
2018 05 13
2018 07 09
2018 07 06
2018 08 05
2018 07 05
2018 10 28
2018 07 08
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Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
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Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości

Nr 3/2020
(T3) (11) 2407399
(T3) (11) 2409609
(T3) (11) 2409698
(T3) (11) 2409936
(T3) (11) 2410166
(T3) (11) 2412528
(T3) (11) 2412640
(T3) (11) 2412649
(T3) (11) 2415939
(T3) (11) 2415940
(T3) (11) 2418152
(T3) (11) 2418177
(T3) (11) 2418653
(T3) (11) 2419239
(T3) (11) 2420240
(T3) (11) 2420403
(T3) (11) 2420779
(T3) (11) 2421537
(T3) (11) 2423395
(T3) (11) 2423430
(T3) (11) 2423551
(T3) (11) 2425742
(T3) (11) 2425794
(T3) (11) 2426352
(T3) (11) 2428396
(T3) (11) 2428745
(T3) (11) 2429112
(T3) (11) 2430232
(T3) (11) 2430271
(T3) (11) 2430358
(T3) (11) 2430693
(T3) (11) 2431013
(T3) (11) 2431512
(T3) (11) 2437274
(T3) (11) 2438346
(T3) (11) 2441556
(T3) (11) 2441903
(T3) (11) 2441905
(T3) (11) 2442952
(T3) (11) 2444175
(T3) (11) 2444328
(T3) (11) 2444950
(T3) (11) 2445326
(T3) (11) 2446732
(T3) (11) 2446733
(T3) (11) 2447218
(T3) (11) 2447294
(T3) (11) 2447328
(T3) (11) 2447936
(T3) (11) 2448852
(T3) (11) 2449055
(T3) (11) 2449864
(T3) (11) 2450091
(T3) (11) 2450487
(T3) (11) 2451324
(T3) (11) 2453157
(T3) (11) 2453864
(T3) (11) 2454012
(T3) (11) 2454871
(T3) (11) 2455727
(T3) (11) 2456641
(T3) (11) 2456863
(T3) (11) 2457333
(T3) (11) 2457489
(T3) (11) 2457663
(T3) (11) 2458992
(T3) (11) 2459153

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018 07 04
2018 07 22
2018 11 13
2018 07 20
2018 07 19
2018 07 28
2018 07 08
2018 07 27
2018 07 13
2018 07 13
2018 08 03
2018 08 13
2018 08 10
2018 07 08
2018 09 24
2018 08 16
2018 07 05
2018 10 27
2018 08 23
2018 11 21
2018 08 23
2018 09 03
2018 09 06
2018 08 30
2018 09 09
2018 07 05
2018 09 08
2018 05 14
2018 04 26
2018 05 10
2018 05 10
2018 08 04
2018 09 21
2018 09 28
2018 08 09
2018 09 20
2018 10 05
2018 10 12
2018 09 27
2018 10 20
2018 10 24
2018 10 25
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2018 10 27
2018 10 27
2018 10 29
2018 08 20
2018 10 29
2018 10 26
2018 06 30
2018 07 01
2018 06 30
2018 10 17
2018 11 05
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(T3) (11) 2459451
(T3) (11) 2459682
(T3) (11) 2459683
(T3) (11) 2459685
(T3) (11) 2460971
(T3) (11) 2461723
(T3) (11) 2462118
(T3) (11) 2462119
(T3) (11) 2462644
(T3) (11) 2462795
(T3) (11) 2462979
(T3) (11) 2463078
(T3) (11) 2464265
(T3) (11) 2464335
(T3) (11) 2465120
(T3) (11) 2466022
(T3) (11) 2466173
(T3) (11) 2466224
(T3) (11) 2467103
(T3) (11) 2467279
(T3) (11) 2467420
(T3) (11) 2467500
(T3) (11) 2467527
(T3) (11) 2467641
(T3) (11) 2467724
(T3) (11) 2470417
(T3) (11) 2470671
(T3) (11) 2473183
(T3) (11) 2473259
(T3) (11) 2473315
(T3) (11) 2473437
(T3) (11) 2473482
(T3) (11) 2473592
(T3) (11) 2473831
(T3) (11) 2475456
(T3) (11) 2475518
(T3) (11) 2475684
(T3) (11) 2475904
(T3) (11) 2476133
(T3) (11) 2477733
(T3) (11) 2477760
(T3) (11) 2477903
(T3) (11) 2478111
(T3) (11) 2478276
(T3) (11) 2480265
(T3) (11) 2480490
(T3) (11) 2480546
(T3) (11) 2480815
(T3) (11) 2481000
(T3) (11) 2481230
(T3) (11) 2482341
(T3) (11) 2483342
(T3) (11) 2483343
(T3) (11) 2483500
(T3) (11) 2484352
(T3) (11) 2484661
(T3) (11) 2485772
(T3) (11) 2485840
(T3) (11) 2485945
(T3) (11) 2486158
(T3) (11) 2487116
(T3) (11) 2488075
(T3) (11) 2488136
(T3) (11) 2488338
(T3) (11) 2488364
(T3) (11) 2488425
(T3) (11) 2488440

53
2018 07 27
2018 07 16
2018 07 16
2018 07 16
2018 11 23
2018 07 30
2018 07 28
2018 07 28
2018 07 28
2018 10 15
2018 06 30
2018 08 04
2018 07 12
2018 08 11
2018 08 11
2018 11 23
2018 11 30
2018 10 21
2018 07 20
2018 07 03
2018 08 13
2018 08 18
2018 08 02
2018 07 21
2018 08 19
2018 08 24
2018 08 27
2018 08 04
2018 09 02
2018 08 17
2018 07 08
2018 09 01
2018 08 19
2018 08 26
2018 08 27
2018 09 09
2018 09 08
2018 07 22
2018 09 07
2018 07 29
2018 08 25
2018 09 15
2018 09 15
2018 09 17
2018 09 17
2018 09 24
2018 09 21
2018 09 22
2018 09 16
2018 09 22
2018 11 09
2018 09 29
2018 09 17
2018 08 16
2018 07 20
2018 09 30
2018 10 08
2018 10 06
2018 10 11
2018 09 08
2018 07 06
2018 09 27
2018 10 05
2018 10 12
2018 10 12
2018 10 13
2018 09 07
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54
(T3) (11) 2488688
(T3) (11) 2488726
(T3) (11) 2488873
(T3) (11) 2489133
(T3) (11) 2490533
(T3) (11) 2490568
(T3) (11) 2490569
(T3) (11) 2490884
(T3) (11) 2490905
(T3) (11) 2490922
(T3) (11) 2490981
(T3) (11) 2491172
(T3) (11) 2491760
(T3) (11) 2492355
(T3) (11) 2492601
(T3) (11) 2493282
(T3) (11) 2493347
(T3) (11) 2493496
(T3) (11) 2493810
(T3) (11) 2494109
(T3) (11) 2494125
(T3) (11) 2494262
(T3) (11) 2494654
(T3) (11) 2496111
(T3) (11) 2496122
(T3) (11) 2496487
(T3) (11) 2496586
(T3) (11) 2496648
(T3) (11) 2496681
(T3) (11) 2496784
(T3) (11) 2496853
(T3) (11) 2497173
(T3) (11) 2498619
(T3) (11) 2498620
(T3) (11) 2498799
(T3) (11) 2498954
(T3) (11) 2498959
(T3) (11) 2499050
(T3) (11) 2499290
(T3) (11) 2499754
(T3) (11) 2499808
(T3) (11) 2501362
(T3) (11) 2501462
(T3) (11) 2501939
(T3) (11) 2501993
(T3) (11) 2501994
(T3) (11) 2503140
(T3) (11) 2504418
(T3) (11) 2504419
(T3) (11) 2504492
(T3) (11) 2504590
(T3) (11) 2507058
(T3) (11) 2507235
(T3) (11) 2509820
(T3) (11) 2511262
(T3) (11) 2512315
(T3) (11) 2512621
(T3) (11) 2513380
(T3) (11) 2526832
(T3) (11) 2534089
(T3) (11) 2536448
(T3) (11) 2540501
(T3) (11) 2550230
(T3) (11) 2554051
(T3) (11) 2559358
(T3) (11) 2559662
(T3) (11) 2578198

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 3/2020
2018 10 14
2018 09 10
2018 10 14
2018 07 20
2018 10 05
2018 10 19
2018 10 19
2018 07 09
2018 10 08
2018 08 16
2018 10 22
2018 10 21
2018 10 19
2018 11 28
2018 10 21
2018 10 27
2018 10 27
2018 10 28
2018 10 29
2018 10 30
2018 10 04
2018 10 18
2018 10 12
2018 10 28
2018 10 27
2018 11 07
2018 10 08
2018 11 02
2018 11 04
2018 10 13
2018 11 03
2018 11 06
2018 11 10
2018 11 10
2018 11 12
2018 11 12
2018 11 08
2018 10 20
2018 11 05
2018 11 04
2018 11 05
2018 11 12
2018 10 26
2018 11 16
2018 11 19
2018 11 10
2018 11 18
2018 11 22
2018 11 22
2018 11 24
2018 11 19
2018 10 28
2018 11 17
2018 11 25
2018 10 07
2018 11 09
2018 11 13
2018 11 24
2018 05 11
2018 11 18
2018 11 11
2018 10 22
2018 11 19
2018 08 04
2018 05 21
2018 08 01
2018 10 04

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

(T3) (11) 2578735
(T3) (11) 2578759
(T3) (11) 2581319
(T3) (11) 2583914
(T3) (11) 2586921
(T3) (11) 2591908
(T3) (11) 2592014
(T3) (11) 2592335
(T3) (11) 2594722
(T3) (11) 2594824
(T3) (11) 2597009
(T3) (11) 2599663
(T3) (11) 2611454
(T3) (11) 2611995
(T3) (11) 2619931
(T3) (11) 2621434
(T3) (11) 2621755
(T3) (11) 2622002
(T3) (11) 2622211
(T3) (11) 2624703
(T3) (11) 2625172
(T3) (11) 2627669
(T3) (11) 2627673
(T3) (11) 2627717
(T3) (11) 2627718
(T3) (11) 2630006
(T3) (11) 2630466
(T3) (11) 2632512
(T3) (11) 2632765
(T3) (11) 2632831
(T3) (11) 2632916
(T3) (11) 2633034
(T3) (11) 2633560
(T3) (11) 2635104
(T3) (11) 2635586
(T3) (11) 2635714
(T3) (11) 2635759
(T3) (11) 2635838
(T3) (11) 2635847
(T3) (11) 2635850
(T3) (11) 2637493
(T3) (11) 2637547
(T3) (11) 2637704
(T3) (11) 2637866
(T3) (11) 2637874
(T3) (11) 2637892
(T3) (11) 2638054
(T3) (11) 2638196
(T3) (11) 2638299
(T3) (11) 2638346
(T3) (11) 2640370
(T3) (11) 2640435
(T3) (11) 2640612
(T3) (11) 2640756
(T3) (11) 2640768
(T3) (11) 2640842
(T3) (11) 2641041
(T3) (11) 2642875
(T3) (11) 2642885
(T3) (11) 2643180
(T3) (11) 2643485
(T3) (11) 2643520
(T3) (11) 2643523
(T3) (11) 2644335
(T3) (11) 2646338
(T3) (11) 2646390
(T3) (11) 2646535

2018 08 22
2018 10 05
2018 10 10
2018 11 07
2018 10 24
2018 11 06
2018 11 08
2018 11 05
2018 11 15
2018 11 06
2018 11 25
2018 11 28
2018 09 02
2018 10 12
2018 10 31
2018 09 30
2018 09 30
2018 10 03
2018 09 30
2018 10 06
2018 10 05
2018 10 10
2018 10 14
2018 10 14
2018 10 14
2018 10 05
2018 10 18
2018 10 25
2018 10 18
2018 10 28
2018 10 27
2018 10 26
2018 10 26
2018 11 03
2018 11 04
2018 11 05
2018 10 31
2018 11 03
2018 10 21
2018 11 02
2018 11 14
2018 11 11
2018 11 10
2018 11 09
2018 11 08
2018 03 25
2018 11 10
2018 11 04
2018 11 04
2018 11 04
2018 11 15
2018 10 13
2018 11 11
2018 10 12
2018 11 14
2018 11 17
2018 11 07
2018 11 23
2018 11 22
2018 11 10
2018 11 22
2018 11 23
2018 11 22
2018 11 25
2018 11 29
2018 11 30
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 3/2020
(T3) (11) 2646565
(T3) (11) 2647337
(T3) (11) 2648799
(T3) (11) 2650302
(T3) (11) 2651752
(T3) (11) 2655127
(T3) (11) 2655676
(T3) (11) 2655904
(T3) (11) 2658751
(T3) (11) 2661955
(T3) (11) 2701637
(T3) (11) 2704949
(T3) (11) 2708548
(T3) (11) 2719529
(T3) (11) 2719569
(T3) (11) 2722443
(T3) (11) 2722550
(T3) (11) 2724608
(T3) (11) 2727456
(T3) (11) 2727682
(T3) (11) 2727720
(T3) (11) 2728269
(T3) (11) 2730168
(T3) (11) 2730279
(T3) (11) 2730546
(T3) (11) 2730691
(T3) (11) 2733092
(T3) (11) 2733094
(T3) (11) 2733384
(T3) (11) 2735255
(T3) (11) 2735815
(T3) (11) 2738779
(T3) (11) 2739010
(T3) (11) 2740732
(T3) (11) 2740733
(T3) (11) 2748111
(T3) (11) 2755820
(T3) (11) 2763548
(T3) (11) 2763730
(T3) (11) 2764308
(T3) (11) 2764309
(T3) (11) 2764310
(T3) (11) 2764311
(T3) (11) 2764584
(T3) (11) 2766682
(T3) (11) 2767482
(T3) (11) 2768366
(T3) (11) 2768372
(T3) (11) 2768556
(T3) (11) 2768981
(T3) (11) 2768984
(T3) (11) 2769016
(T3) (11) 2769157
(T3) (11) 2770874
(T3) (11) 2770944
(T3) (11) 2773180
(T3) (11) 2773470
(T3) (11) 2773471
(T3) (11) 2773906
(T3) (11) 2776545
(T3) (11) 2776551
(T3) (11) 2780338
(T3) (11) 2782915
(T3) (11) 2783045
(T3) (11) 2783097
(T3) (11) 2784067
(T3) (11) 2785182

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018 11 30
2018 11 09
2018 11 25
2018 07 10
2018 10 18
2018 11 25
2018 11 28
2018 10 26
2018 11 23
2018 10 26
2018 04 13
2018 11 08
2018 10 13
2018 10 10
2018 10 09
2018 10 16
2018 10 19
2018 10 24
2018 10 30
2018 11 05
2018 11 06
2018 10 14
2018 11 07
2018 11 09
2018 11 08
2018 11 12
2018 11 20
2018 11 20
2018 11 20
2018 11 27
2018 11 07
2018 10 29
2018 11 30
2018 10 27
2018 10 27
2018 11 17
2018 09 13
2018 10 03
2018 10 04
2018 10 04
2018 10 04
2018 10 04
2018 10 04
2018 10 01
2018 10 04
2018 10 11
2018 10 21
2018 10 19
2018 10 11
2018 10 19
2018 10 19
2018 10 15
2018 10 12
2018 10 28
2018 10 26
2018 10 31
2018 10 31
2018 10 31
2018 11 02
2018 11 07
2018 11 09
2018 11 14
2018 11 22
2018 11 21
2018 11 19
2018 11 16
2018 11 29

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

(T3) (11) 2785612
(T3) (11) 2785684
(T3) (11) 2785880
(T3) (11) 2786392
(T3) (11) 2795233
(T3) (11) 2798287
(T3) (11) 2802409
(T3) (11) 2822682
(T3) (11) 2834341
(T3) (11) 2835409
(T3) (11) 2848115
(T3) (11) 2848554
(T3) (11) 2853479
(T3) (11) 2865631
(T3) (11) 2868237
(T3) (11) 2868716
(T3) (11) 2871134
(T3) (11) 2871348
(T3) (11) 2871828
(T3) (11) 2873331
(T3) (11) 2873470
(T3) (11) 2874126
(T3) (11) 2875721
(T3) (11) 2875789
(T3) (11) 2876210
(T3) (11) 2884035
(T3) (11) 2896810
(T3) (11) 2903827
(T3) (11) 2903911
(T3) (11) 2906046
(T3) (11) 2906252
(T3) (11) 2906557
(T3) (11) 2907361
(T3) (11) 2908859
(T3) (11) 2911497
(T3) (11) 2911499
(T3) (11) 2911630
(T3) (11) 2911635
(T3) (11) 2911774
(T3) (11) 2911843
(T3) (11) 2912901
(T3) (11) 2913509
(T3) (11) 2913510
(T3) (11) 2913511
(T3) (11) 2913512
(T3) (11) 2914674
(T3) (11) 2914869
(T3) (11) 2917199
(T3) (11) 2917999
(T3) (11) 2918003
(T3) (11) 2918170
(T3) (11) 2920052
(T3) (11) 2920535
(T3) (11) 2920542
(T3) (11) 2923134
(T3) (11) 2925261
(T3) (11) 2925520
(T3) (11) 2925666
(T3) (11) 2925736
(T3) (11) 2925754
(T3) (11) 2943260
(T3) (11) 2949485
(T3) (11) 2980310
(T3) (11) 2995853
(T3) (11) 3015037
(T3) (11) 3017737
(T3) (11) 3020310
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2018 11 02
2018 11 28
2018 11 27
2018 11 29
2018 11 21
2018 11 30
2018 10 23
2018 11 26
2018 11 27
2018 11 09
2018 07 12
2018 08 05
2018 10 24
2018 10 25
2018 10 15
2018 11 04
2018 11 04
2018 10 20
2018 11 06
2018 11 15
2018 11 14
2018 11 19
2018 11 14
2018 11 19
2018 10 22
2018 10 28
2018 10 24
2018 11 22
2018 10 08
2018 10 14
2018 10 11
2018 10 07
2018 10 14
2018 10 11
2018 10 18
2018 10 18
2018 10 21
2018 10 01
2018 10 22
2018 10 24
2018 10 04
2018 10 24
2018 10 24
2018 10 24
2018 10 24
2018 10 14
2018 11 05
2018 11 08
2018 10 30
2018 10 24
2018 10 21
2018 11 14
2018 11 18
2018 11 15
2018 11 19
2018 11 11
2018 11 28
2018 11 25
2018 11 27
2018 11 20
2018 11 03
2018 10 06
2018 05 20
2018 09 11
2018 10 12
2018 10 21
2018 09 28

Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 3/2020

(T3) (11) 3025356
(T3) (11) 3026416
(T3) (11) 3038740
(T3) (11) 3052458
(T3) (11) 3052742
(T3) (11) 3055059
(T3) (11) 3055436
(T3) (11) 3060484
(T3) (11) 3061113
(T3) (11) 3063483
(T3) (11) 3068496
(T3) (11) 3073843
(T3) (11) 3080029
(T3) (11) 3171174

2018 11 06
2018 11 27
2018 11 12
2018 10 01
2018 10 03
2018 10 09
2018 09 30
2018 10 17
2018 10 13
2018 11 01
2018 11 12
2018 11 28
2018 11 13
2018 11 20

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

(11) 1740964 A. Wykreślono: Hubbell Limited, London,
Wielka Brytania Wpisano: Haefely Test, AG, Bazylea, Szwajcaria
(11) 1711259 A. Wykreślono: Cristal USA Inc., Hunt Valley,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Tronox LLC, Oklahoma City,
Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1774892 A. Wykreślono: Ramos-Valcarce Morcillo, Miguel Angel, Santa Marta de Tormes, Hiszpania; Iglesias Domínguez,
José Maria, Alagon del Caudillo, Hiszpania Wpisano: DOBLE VIVE
S.L., Plasencia, Hiszpania
(11) 1755596 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 1885227 A. Wykreślono: SCA Tissue North America
LLC, Philadelphia, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Essity
Professional Hygiene North America LLC, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1685932 A. Wykreślono: Fermacell GmbH, Duisburg,
Niemcy Wpisano: James Hardie Europe GmbH, Düsseldorf, Niemcy

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) 1512421 A. Wykreślono: THERAKOS, INC., Exton, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Mallinckrodt Critical Care Finance
Inc., Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1512421 A. Wykreślono: Mallinckrodt Critical Care Finance Inc., Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C., Mulhuddart, Irlandia

(11) 1686220 A. Wykreślono: Fermacell GmbH, Duisburg,
Niemcy Wpisano: James Hardie Europe GmbH, Düsseldorf, Niemcy
(11) 1864917 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1915913 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1993380 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1890710 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1941216 A. Wykreślono: GREGA, Samuel, Velky Saris,
Słowacja Wpisano: BLUE BOSON SE, Bratysława, Słowacja
(11) 1965797 A. Wykreślono: Intermune, Inc., Brisbane,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Intermune, Inc., South San
Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1950150 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2008553 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 1512421 A. Wykreślono: Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C., Mulhuddart, Irlandia Wpisano: Mallinckrodt IP, Mulhuddart, Irlandia

(11) 1986506 A. Wykreślono: Sime Darby Malaysia Berhad,
Kuala Lumpur, Malezja Wpisano: Sime Darby Plantation Intellectual
Property Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Malezja

(11) 1512421 A. Wykreślono: Mallinckrodt IP, Mulhuddart,
Irlandia Wpisano: Mallinckrodt Hospital Products IP Limited, Dublin, Irlandia

(11) 1983842 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 1584237 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1631723 A. Wykreślono: ESCO CORPORATION, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ESCO Group LLC, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1662957 A. Wykreślono: SCA TISSUE NORTH AMERICA
LLC, Neenah, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Essity Professional Hygiene North America LLC, NEENAH, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1687209 A. Wykreślono: Invento Sp. z o.o., Warszawa,
Polska Wpisano: PET CAN TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 365669223
(11) 1745704 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1688072 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2018169 A. Wykreślono: MaBel GmbH, Erlangen, Niemcy Wpisano: Curadis GmbH, Erlangen, Niemcy
(11) 2018170 A. Wykreślono: MaBel GmbH, Erlangen, Niemcy Wpisano: Curadis GmbH, Erlangen, Niemcy
(11) 2010007 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2029458 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2004201 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1999317 A. Wykreślono: ESCO CORPORATION, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ESCO Group LLC, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2094484 A. Wykreślono: Cristal USA Inc., Hunt Valley,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Tronox LLC, Oklahoma City,
Stany Zjednoczone Ameryki
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(11) 2115445 A. Wykreślono: MIOX Corporation, Albuquerque, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: JOHNSON MATTHEY
PUBLIC LIMITED COMPANY, Street, Wielka Brytania

(11) 2285705 A. Wykreślono: Invento Sp. z o.o., Warszawa,
Polska Wpisano: PET CAN TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 365669223

(11) 1908706 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2470401 A. Wykreślono: Federal-Mogul S.A., Aubange,
Belgia Wpisano: Trico Belgium S.A., Aubange, Belgia

(11) 2172117 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2303034 A. Wykreślono: Tic Gums, Inc., Belcamp, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Ingredion Incorporated, Westchester, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2151313 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2172738 A. Wykreślono: EchoStar Technologies L.L.C.,
Englewood, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: DISH Technologies L.L.C., Englewood, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2155021 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2152128 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2152608 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2162037 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2157865 A. Wykreślono: Sime Darby Malaysia Berhad,
Kuala Lumpur, Malezja Wpisano: Sime Darby Plantation Intellectual
Property Sdn Bhd, Petaling Jaya, Malezja
(11) 2170292 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Baar, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria

(11) 2303034 A. Wykreślono: Ingredion Incorporated, Westchester, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corn Products Development, Inc., Westchester, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2306970 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) 2218841 A. Wykreślono: Paroc Panel System Oy Ab, Parainen, Finlandia Wpisano: Kingspan Oy, Kankaanpää, Finlandia
(11) 2208449 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2316310 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2311610 A. Wykreślono: Zakład Produkcji Opakowań
Karton-Pak S.A., Nowa Sól, Polska Wpisano: KARTON-PAK SPÓŁKA
AKCYJNA, Nowa Sól, Polska 970030056
(11) 2427067 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2250190 A. Wykreślono: Endosignals Imaging GmbH,
Berlin, Niemcy Wpisano: Exchange Imaging Technologies GmbH,
Darmstadt, Niemcy

(11) 2435410 A. Wykreślono: Exelixis Patent Company LLC,
South San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki; Bristol-Myers
Squibb Company, Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Exelixis Patent Company LLC, Alameda, Stany Zjednoczone
Ameryki

(11) 2200452 A. Wykreślono: Tic Gums, Inc., Belcamp, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Ingredion Incorporated, Westchester, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2438782 A. Wykreślono: Sisvel International S.A., Luxembourg, Luksemburg Wpisano: 3G Licensing S.A., Luksemburg,
Luksemburg

(11) 2200452 A. Wykreślono: Ingredion Incorporated, Westchester, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corn Products Development, Inc., Westchester, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2235494 A. Wykreślono: Nederlandse Organisatie voor
toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, ‚s-Gravenhage, Holandia Wpisano: Siemens Industry Software and Services BV,
Rijswijk, Holandia
(11) 2225206 A. Wykreślono: Bayer CropScience AG, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy
(11) 2225206 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer Animal Health
GmbH, Leverkusen, Niemcy
(11) 2259704 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2163778 A. Wykreślono: OERLIKON GRAZIANO S.P.A.,
Cascine Vica - Rivoli, Włochy Wpisano: DANA GRAZIANO S.R.L., Rivoli, Włochy
(11) 2163779 A. Wykreślono: Oerlikon Graziano S.p.A., Rivoli
Cascine Vica, Włochy Wpisano: DANA GRAZIANO S.R.L., Rivoli, Włochy
(11) 2329949 A. Wykreślono: Flextrus Group AB, Lund,
Szwecja Wpisano: Flextrus AB, Lund, Szwecja
(11) 2262979 A. Wykreślono: The City University, London,
Wielka Brytania Wpisano: City, University of London, Londyn, Wielka Brytania
(11) 2296492 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2593340 A. Wykreślono: Federal-Mogul S.A., Aubange,
Belgia Wpisano: Trico Belgium S.A., Aubange, Belgia
(11) 2445883 A. Wykreślono: Pfizer Inc., New York, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Biogen MA Inc., Cambridge, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2449070 A. Wykreślono: Sime Darby Malaysia Berhad,
Kuala Lumpur, Malezja Wpisano: Sime Darby Plantation Intellectual
Property Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Malezja
(11) 2449071 A. Wykreślono: Sime Darby Malaysia Berhad,
Kuala Lumpur, Malezja Wpisano: Sime Darby Plantation Intellectual
Property Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Malezja
(11) 2621832 A. Wykreślono: Federal-Mogul S.A., Aubange,
Belgia Wpisano: Trico Belgium S.A., Aubange, Belgia
(11) 2580068 A. Wykreślono: ARJO SYSTEMS, Levallois-Perret, Francja Wpisano: HID Global CID SAS, Suresnes, Francja
(11) 2519111 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2486363 A. Wykreślono: EBLANKS AS, Skien, Norwegia
Wpisano: GREEN AMMO AS, Skien, Norwegia
(11) 2338398 A. Wykreślono: SCA Tissue North America
LLC, Philadelphia, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Essity
Professional Hygiene North America LLC, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2568170 A. Wykreślono: Areva Wind GmbH, Bremerhaven, Niemcy Wpisano: Adwen GmbH, Bremerhaven, Niemcy
(11) 2607304 A. Wykreślono: Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH, Frankfurt am Main, Niemcy; NGD consult,
Pau, Francja Wpisano: NGD Consult SARL, Pau, Francja
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(11) 2533672 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2718947 A. Wykreślono: ABB Oy, Helsinki, Finlandia
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria

(11) 2534719 A. Wykreślono: Alevo International S.A., Martigny, Szwajcaria Wpisano: Innolith Assets AG, Bazylea, Szwajcaria

(11) 2718948 A. Wykreślono: ABB Oy, Helsinki, Finlandia
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria

(11) 2538925 A. Wykreślono: Pfizer Inc., New York, Stany
Zjednoczone Ameryki; Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Pfizer Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki; Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited
Company, Steinhausen, Szwajcaria

(11) 2718946 A. Wykreślono: ABB Oy, Helsinki, Finlandia
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria

(11) 2569230 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2571807 A. Wykreślono: MetaSphere Technology AB,
Luleå, Szwecja Wpisano: Höganäs AB, Höganäs, Szwecja
(11) 2564361 A. Wykreślono: ARJO SYSTEMS, Levallois-Perret, Francja Wpisano: HID Global CID SAS, Suresnes, Francja

(11) 2718949 A. Wykreślono: ABB Oy, Helsinki, Finlandia
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2744802 A. Wykreślono: Piramal Imaging SA, Matran,
Szwajcaria Wpisano: Life Molecular Imaging SA, Matran, Szwajcaria
(11) 2775853 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2793616 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2579902 A. Wykreślono: Piramal Imaging SA, Matran,
Szwajcaria Wpisano: Life Molecular Imaging SA, Matran, Szwajcaria

(11) 2753355 A. Wykreślono: New York University, New
York, Stany Zjednoczone Ameryki; Benevir Biopharm Inc., Baltimore, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Benevir Biopharm, Inc.,
Gaithersburg, Stany Zjednoczone Ameryki; New York University,
New York, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2575778 A. Wykreślono: Laboratorios del Dr. Esteve,
S.A., Barcelona, Hiszpania Wpisano: ESTEVE PHARMACEUTICALS,
S.A., Barcelona, Hiszpania

(11) 2584104 A. Wykreślono: ESCO CORPORATION, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ESCO Group LLC, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2600723 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2584105 A. Wykreślono: ESCO CORPORATION, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ESCO Group LLC, Portland, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2590683 A. Wykreślono: Piramal Imaging SA, Matran,
Szwajcaria Wpisano: Life Molecular Imaging SA, Matran, Szwajcaria

(11) 2595495 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2616512 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy;
Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2621317 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2753352 A. Wykreślono: Valneva Austria GmbH, Vienna, Austria; Intercell USA, Inc., Gaithersburg, Stany Zjednoczone
Ameryki Wpisano: Valneva Austria GmbH, Vienna, Austria; Valneva
USA, Inc., Gaithesburg, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2616354 A. Wykreślono: Biofarma SPA, Mereto Di Tomba, Włochy Wpisano: Victoria HD S.R.L., Udine, Włochy
(11) 2616515 A. Wykreślono: Akzo Nobel Car Refinishes B.V.,
Sassenheim, Holandia Wpisano: Akzo Nobel Coatings International
B.V., Arnhem, Holandia
(11) 2637514 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2643677 A. Wykreślono: NETZSCH GABO Instruments
GmbH, Selb, Niemcy Wpisano: Netzsch-Gerätebau GmbH, Selb,
Niemcy
(11) 2650573 A. Wykreślono: Shanghai Horen Science and
Technology Co., Ltd, Shanghai, Chiny; CHEP Pallecon Solutions
Limited, Addlestone, Wielka Brytania Wpisano: CHEP UK Limited,
Addlestone, Wielka Brytania

(11) 2635100 A. Wykreślono: Fifthplay NV, Sint-Niklaas, Belgia Wpisano: Niko NV, Sint-Niklaas, Belgia
(11) 2796100 A. Wykreślono: Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten Forschung e.V., München, Niemcy;
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg, Niemcy Wpisano:
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Monachium, Niemcy
(11) 2679688 A. Wykreślono: Hyperthermics Holding AS, Hovdebygda, Norwegia Wpisano: Hyperthermics AS, Ørsta, Norwegia
(11) 2698760 A. Wykreślono: Fifthplay NV, Sint-Niklaas, Belgia Wpisano: Niko NV, Sint-Niklaas, Belgia
(11) 2666368 A. Wykreślono: Tic Gums, Inc., Belcamp, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Ingredion Incorporated, Westchester, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2666368 A. Wykreślono: Ingredion Incorporated, Westchester, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corn Products Development, Inc., Westchester, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2711312 A. Wykreślono: Richter, Bodo, Altenkirchen,
Niemcy Wpisano: Richter, Bodo, Bad Honnef, Niemcy
(11) 2817002 A. Wykreślono: Beutler, Rolf, Höchst im Odenwald, Niemcy; Schmidt, Karlheinz, Gomaringen, Niemcy Wpisano:
PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, Polska 632100130
(11) 2954588 A. Wykreślono: Alevo International S.A., Martigny, Szwajcaria Wpisano: Innolith Assets AG, Bazylea, Szwajcaria

(11) 2484371 A. Wykreślono: Orphazyme APS, Copenhagen, Dania Wpisano: Orphazyme A/S, Copenhagen, Dania

(11) 2833741 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2686497 A. Wykreślono: AREVA GmbH, Erlangen,
Niemcy Wpisano: Framatome GmbH, Erlangen, Niemcy

(11) 2885904 A. Wykreślono: Vasco Data Security International GmbH, Glattbrugg, Szwajcaria Wpisano: OneSpan International GmbH, Opfikon, Szwajcaria

(11) 2687062 A. Wykreślono: Intel Deutschland GmbH,
Neubiberg, Niemcy Wpisano: Intel Corporation, Santa Clara, Stany
Zjednoczone Ameryki

(11) 2897650 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2709988 A. Wykreślono: Actimis Pharmaceuticals, Inc.,
San Mateo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: GB007, INC., San
Diego, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2859015 A. Wykreślono: Alkermes, Inc., Waltham, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alkermes Pharma Ireland Limited,
Dublin, Irlandia

(11) 2723394 A. Wykreślono: Piramal Imaging SA, Matran,
Szwajcaria Wpisano: Life Molecular Imaging SA, Matran, Szwajcaria

(11) 2931066 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
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(11) 2928320 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3060072 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

59

OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów patentowych

(11) 3012858 A. Wykreślono: Von Ardenne GmbH, Dresden,
Niemcy Wpisano: VON ARDENNE Asset GmbH & Co. KG, Drezno,
Niemcy

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

(11) 2789599 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Dow Global Technologies LLC, Midland, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 232813 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(11) 2842426 A. Wykreślono: Bayer CropScience AG, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy
(11) 2842426 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim am Rhein, Niemcy
(11) 2945651 A. Wykreślono: ARSANIS Biosciences GmbH,
Vienna, Austria Wpisano: X4 Pharmaceuticals (Austria) GmbH, Wiedeń, Austria
(11) 3011212
A. Wykreślono: VALLOUREC OIL AND GAS
FRANCE, Aulnoye-Aymeries, Francja; Nippon Steel & Sumitomo
Metal Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: NIPPON STEEL CORPORATION, Tokyo, Japonia; VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE, Aulnoye-Aymeries, Francja
(11) 3071587 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3099578 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2987712 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 13.11.2018
r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku
przez SKYMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozerki, Polska w okresie od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
(11) 2945283 A. Wykreślono: Stafier Holland B.V., Zevenaar,
Holandia Wpisano: Stafier International B.V., Zevenaar, Holandia
(11) 2952654 A. Wykreślono: ATL Limited, Fgura, Malta Wpisano: CWL Patent AB, Mora, Szwecja
(11) 3166993 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3154374 A. Wykreślono: Sime Darby Malaysia Berhad,
Kuala Lumpur, Malezja Wpisano: Sime Darby Plantation Intellectual
Property Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Malezja
(11) 3174796 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3203856 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3226960 A. Wykreślono: Snoozeal Limited, Leicester,
Wielka Brytania Wpisano: SIGNIFIER MEDICAL TECHNOLOGIES LIMITED, Leicester, Wielka Brytania
(11) 3248737 A. Wykreślono: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa, Polska Wpisano: PIAP SPACE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 366496820
(11) 3130721 A. Wykreślono: Paroc Panel System Oy Ab,
Helsinki, Finlandia Wpisano: Kingspan Oy, Kankaanpää, Finlandia
(11) 3250580 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3265392 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(B1) 232892 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzony błąd w nazwisku jednego z współtwórców wynalazku: jest „Magdalena Tamacka, Bytom, PL”, powinno być „Magdalena Tarnacka, Bytom, PL”

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) 234608 (22) 2016 06 30 03/2020
(-)
2019 12 06
(54) 8-O-β-D-4”-metoksyglukopiranozylo-6-metyloflawon i sposób wytwarzania 8-O-β-D-4”-metoksyglukopiranozylo-6-metyloflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234609 (22) 2016 06 30 03/2020
(-)
2019 12 06
(54) 4’-O-β-D-4”-metoksyglukopiranozylo-6-metyloflawon i sposób wytwarzania 4’-O-β-D-4”-metoksyglukopiranozylo-6-metyloflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234610
(22) 2016 06 30 03/2020
(-)
2019 12 06
(54) Sposób wytwarzania 7-O-β-D-4”-metoksyglukopiranozyloflawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234611
(22) 2018 02 02 03/2020
(-)
2019 12 05
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-2-metylochalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-2-metylochalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234612
(22) 2018 02 02 03/2020
(-)
2019 12 05
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-2-metoksychalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-2-metoksychalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
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(B1) (11) 234613
(22) 2018 02 02 03/2020
(-)
2019 12 05
(54) (E)-oksym 4’-fenylochalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylochalkonu
oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 234614
(22) 2017 05 22 03/2020
(-)
2019 11 29
(54) Płyta z kanałami chłodzącymi w wymiennikach ciepła
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 234615
(22) 2018 04 09 03/2020
(-)
2019 11 06
(54) Narzędzia i sposób rozdrabniania struktury w walcarce skośnej
z dwoma walcami
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 234616
(22) 2018 04 09 03/2020
(-)
2019 11 06
(54) Urządzenie do rozdrabniania struktury z prowadnicami obrotowymi
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 234617
(22) 2018 04 09 03/2020
(-)
2019 11 14
(54) Urządzenie do rozdrabniania struktury z prowadnicami stałymi
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 234618
(22) 2018 04 09 03/2020
(54) Narzędzia do rozdrabniania struktury
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(-)

2019 11 20

(B1) (11) 234619
(22) 2018 04 09 03/2020
(54) Narzędzia do rozdrabniania struktury
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(-)

2019 11 20

(B1) (11) 234620 (22) 2014 11 04 03/2020
(10%) 2019 12 18
(54) Przegroda mieszalnika
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234621
(22) 2015 08 03 03/2020
(10%) 2019 12 09
(54) Sposób otrzymywania termoplastycznych kompozytów
wzmacnianych celulozowymi włóknami krótkimi
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234622 (22) 2015 08 27 03/2020
(10%) 2019 11 27
(54) Sposób wytwarzania amorficznego tlenku niobu(V)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 234623 (22) 2015 11 02 03/2020
(10%) 2019 12 11
(54) Fotoinicjator kationowy, sposób otrzymywania fotoinicjatora
kationowego oraz kompozycja powłokowa fotoutwardzalna
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234624 (22) 2016 06 17 03/2020
(10%) 2019 12 04
(54) Sposób wytwarzania eteru diglicydolowego
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234625 (22) 2016 06 28 03/2020
(10%) 2019 11 27
(54) Sposób połączenia pionowej krawędzi murowanej ściany działowej z murowaną ścianą poprzeczną
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234626 (22) 2016 10 21 03/2020
(10%) 2019 11 27
(54) Sposób mocowania prefabrykowanych nadproży żelbetowych i stalowych w murach
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234627 (22) 2016 12 01 03/2020
(10%) 2019 12 04
(54) Sposób epoksydacji limonenu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 234628 (22) 2018 02 09 03/2020
(10%) 2019 11 27
(54) Sposób enancjoselektywnego prowadzenia reakcji Dielsa-Aldera
(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) 2428508
(54) DIAMINOHETEROCYKLICZNY ZWIĄZEK KARBOKSYAMIDOWY
(21) 0610
(22) 2020 01 29
(71) Astellas Pharma Inc., TOKYO (JP) Kotobuki Pharmaceutical Co.,
Ltd., NAGANO (JP)
(93) EU/1/19/1399
2019 10 28
XOSPATA - GILTERYTYNIB
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(T3) (68) 2731935
(54) GRZYBOBÓJCZE PODSTAWIONE ZWIĄZKI 2-[2-FLUOROWCO-ALKILO-4-(FENOKSY)fenylo]-1-[1,2,4]TRIAZOL-1-ILOETANOLOWE
(21) 0611
(22) 2020 01 28
(71) BASF Agro B.V., ARNHEM (NL)
(93) R-174/2019 2019 10 30 BALAYA
(93) 2755
2019 06 25
MYRESA
(T3) (68) 3225233
(54) ROZTWÓR CHLORKU SODU DO ODTWARZANIA LEKU
(21) 0612
(22) 2020 02 11
(71) Wyeth LLC, NEW YORK (US)
(93) EU/1/16/1098 2016 05 13	ALPROLIX - EFTRENONAKOG ALFA
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Złożone wnioski
o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego.
(B1) (68) 212914
(54)	N-podstawione hydroksypirymidynonokarboksyamidy jako
inhibitory integrazy HIV
(21) 0212
(22) 2012 12 18
(71) MSD Italia S.r.l., RZYM (IT)
(93)	EU/1/07/436/001 DO 002 2008 01 02 ISENTRESS-RALTEGRAWIR
(98) 2020 01 29
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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 71 267 do nr 71 336)

(Y1) (11) 71273
(41) 2019 09 23
(51) A01F 29/00 (2006.01)
A01F 12/40 (2006.01)
B02C 18/06 (2006.01)
(21) 127120
(22) 2018 03 12
(72) WIADROWSKI PAWEŁ, Grażyna (PL); APANOWICZ KAROL,
Warka (PL)
(73) MCMS WARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka (PL)
(54) Urządzenie do ściółkowania podłoża
(Y1) (11) 71334
(41) 2019 10 07
(51) A01G 13/02 (2006.01)
A01G 13/04 (2006.01)
A01G 13/10 (2006.01)
(21) 127167
(22) 2018 03 26
(72)	GUGAŁA MAREK, Mozolice Duże (PL); KAPELA KRZYSZTOF,
Siedlce (PL); NIEWĘGŁOWSKI MAREK, Siedlce (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Osłona drzew i krzewów

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

(11) 71328
(41) 2019 08 26
A01K 47/00 (2006.01)
127018
(22) 2018 02 13
ROGOWSKI ARKADIUSZ, Kolonia Kowanty (PL)
ROGOWSKA ALINA, Wilczyn (PL)
Ul pszczeli

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

(11) 71324
(41) 2019 06 03
A01M 3/02 (2006.01)
126806
(22) 2017 11 21
LEŚNIEWSKI JERZY, Konin (PL)
LEŚNIEWSKI JERZY, Konin (PL)
Przyrząd do zabijania owadów packa na muchy

(Y1) (11) 71331
(41) 2019 09 23
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(21) 127141
(22) 2018 03 16
(72) DOMINIAK ŁUKASZ, Zimnice (PL)
(73) DOMINIAK ŁUKASZ, Zimnice (PL)
(54) Opryskiwacz sadowniczy z przystawką wentylatorową
(Y1) (11) 71301
(41) 2019 04 08
(51) A41D 13/05 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
A63B 71/12 (2006.01)
(21) 126643
(22) 2017 09 27
(72) DYDOŃ JANUSZ, Częstochowa (PL)
(73) DYDOŃ JANUSZ DYDOŃ SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa (PL);
DYDOŃ PAWEŁ DYDOŃ SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa (PL)
(54) Zespół amortyzująco-ochronny ochraniacza części ciała ludzkiego
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(Y1) (11) 71300
(41) 2017 03 13
(51) A41D 19/00 (2006.01)
B60Q 1/34 (2006.01)
(62) 413812
(21) 127921
(22) 2015 09 07
(72) KOWALCZYK RAFAŁ, Poddębice (PL)
(73) FBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poddębice (PL)
(54) Rękawiczka sygnalizująca zmianę kierunku ruchu
(Y1) (11) 71286
(41) 2019 06 03
(51) A47B 47/02 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
(21) 126804
(22) 2017 11 21
(72) KUKIEL KAMIL, Kicin (PL)
(73) KAT-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kicin (PL)
(54) Szafa pracownicza ze ścianką działową
(Y1) (11) 71307
(41) 2019 08 12
(51) A47B 96/02 (2006.01)
A47B 45/00 (2006.01)
(21) 127010
(22) 2018 02 09
(72) LECH SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) LECH SŁAWOMIR CENTER-PLUS, Warszawa (PL)
(54) Półka łazienkowa
(Y1) (11) 71325
(41) 2019 06 17
(51) A47C 17/165 (2006.01)
A47C 17/175 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
(21) 126853
(22) 2017 12 06
(72) KLER SEBASTIAN, Dobrodzień (PL)
(73) KLER SPÓŁKA AKCYJNA, Dobrodzień (PL)
(54) Mebel tapicerowany
(Y1) (11) 71318
(41) 2018 03 26
(51) A47G 25/14 (2006.01)
G09F 27/00 (2006.01)
(21) 125613
(22) 2016 09 21
(72)	HAŁACZ JOANNA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Wieszak sklepowy
(Y1) (11) 71288
(41) 2019 07 01
(51) A61G 3/02 (2006.01)
A61G 3/06 (2006.01)
A61G 1/02 (2006.01)
A61G 1/06 (2006.01)
(21) 126915
(22) 2017 12 29
(72) IDZIAK IRENEUSZ, Mysłowice (PL)
(73)	AUTO-FORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sosnowiec (PL)
(54) Podstawa noszy w pojazdach sanitarnych
(Y1) (11) 71285
(41) 2015 09 14
(51) A61G 17/007 (2006.01)
A61G 17/02 (2006.01)
A61G 17/04 (2006.01)
(62) 407425
(21) 128301
(22) 2014 03 07
(72) SOCHA PIOTR, Łańcut (PL)
(73) SOCHA PIOTR ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Łańcut (PL)
(54) Trumna ekologiczna
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(Y1) (11) 71284
(41) 2019 07 29
(51) A61G 17/013 (2006.01)
(21) 128075
(22) 2019 03 01
(72) MAŁYSKA-MICHALCZUK KATARZYNA, Baranówka (PL)
(73) SW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranówka (PL)
(54) Trumna modułowa
(Y1) (11) 71274
(41) 2019 10 07
(51) A61L 2/10 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
(21) 127209
(22) 2018 04 03
(72) MAZUR JACEK, Lublin (PL); PANASIEWICZ MARIAN, Lublin (PL);
SOBCZAK PAWEŁ, Lublin (PL); ZAWIŚLAK KAZIMIERZ, Snopków (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do sterylizacji materiału roślinnego
(Y1) (11) 71292
(41) 2019 08 12
(51) A62C 31/00 (2006.01)
A62C 31/02 (2006.01)
(21) 126990
(22) 2018 01 31
(72) PAPROCKA JADWIGA, Świdwin (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE JADWIGA PAPROCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świdwin (PL)
(54) Prądownica wysokociśnieniowa
(Y1) (11) 71291
(41) 2019 08 12
(51) A62C 31/24 (2006.01)
A62C 33/04 (2006.01)
A62C 35/20 (2006.01)
A62C 33/00 (2006.01)
B65H 75/00 (2006.01)
(21) 126989
(22) 2018 01 31
(72) PAPROCKA JADWIGA, Świdwin (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE JADWIGA PAPROCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świdwin (PL)
(54) Zwijadło wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia
(Y1) (11) 71313
(41) 2019 05 20
(51) A63B 17/04 (2006.01)
A63B 21/04 (2006.01)
(21) 126782
(22) 2017 11 13
(72) BURNICKI MACIEJ, Starogard Gdański (PL)
(73) BURNICKI MACIEJ, Starogard Gdański (PL)
(54) Wielofunkcyjny przyrząd treningowy
(Y1) (11) 71319
(41) 2018 11 19
(51) B01F 7/16 (2006.01)
(21) 126351
(22) 2017 05 12
(72)	NĘDZA LESZEK, Borek Stary (PL)
(73)	NĘDZA LESZEK BIURO TECHNICZNE TECHNIKA-5, Borek Stary (PL)
(54) Mieszadło do mieszania płynów o szerokim zakresie lepkości
(Y1) (11) 71323
(41) 2019 04 23
(51) B01F 7/16 (2006.01)
(21) 126676
(22) 2017 10 10
(72) KUBALA ROMAN, Ustroń (PL)
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
(54) Mieszadło
(Y1) (11) 71309
(41) 2019 10 07
(51) B02C 15/00 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
(21) 127173
(22) 2018 03 27
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(72) MERCHUT ARTUR, Łaziska Górne (PL); CZYRNY MAREK,
Mikołów (PL); ĆMIEL KATARZYNA, Mikołów (PL); SZCZEPANEK
KRZYSZTOF, Łaziska Górne (PL)
(73) FPM SPÓŁKA AKCYJNA, Mikołów (PL)
(54) Uszczelnienia jarzma
(Y1) (11) 71275
(41) 2019 10 21
(51) B07B 1/16 (2006.01)
(21) 127219
(22) 2018 04 09
(72) MAZIARZ JAN, Legnica (PL); GÓRSKI KRZYSZTOF, Legnica (PL);
ONUFRYK DANIEL, Polkowice (PL); JACAK JANUSZ, Legnica (PL)
(73) KGHM ZANAM SPÓŁKA AKCYJNA, Polkowice (PL)
(54) Ruszt przesiewacza
(Y1) (11) 71333
(41) 2019 09 23
(51) B24C 3/00 (2006.01)
(21) 127160
(22) 2018 03 22
(72) ŻEGLICKI WOJCIECH, Głogów Małopolski (PL); KORZYŃSKA
KATARZYNA, Rzeszów (PL); KRUCZEK BARTOSZ, Błażowa (PL);
DELIKAT JANUSZ, Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do obróbki przetłoczno-ściernej
(Y1) (11) 71281
(41) 2017 09 11
(51) B29C 64/264 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
(62) 416429
(21) 128242
(22) 2016 03 08
(72) PATRZAŁEK MACIEJ, Olkusz (PL); GAWEŁ WOJCIECH,
Ogrodzieniec (PL)
(73) SOLVEERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec (PL)
(54) Drukarka 3D
(Y1) (11) 71327
(41) 2019 08 12
(51) B42D 3/10 (2006.01)
(21) 127002
(22) 2018 02 05
(72) SKOCZEŃ EWA, Chorzów (PL)
(73) SKOCZEŃ EWA A.S.S 3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU,
Chorzów (PL)
(54)	Notes z zamknięciem
(Y1) (11) 71326
(41) 2019 07 29
(51) B42F 21/00 (2006.01)
B42F 21/06 (2006.01)
(21) 126978
(22) 2018 01 25
(72) STYN TOMASZ, Sosnowiec (PL)
(73) STYN TOMASZ, Sosnowiec (PL)
(54) Przekładka, zwłaszcza do akt
(Y1) (11) 71287
(41) 2019 05 20
(51) B60M 1/18 (2006.01)
H01B 17/20 (2006.01)
(21) 126786
(22) 2017 11 14
(72) ŚWIĘCH MARCIN, Kraków (PL); KAWA ADAM, Częstochowa (PL);
HANC ARTUR, Kraków (PL); KARAŚ KRZYSZTOF, Zielonki (PL);
ZELIK ADAM, Kraków (PL); RZEŹNIK TOMASZ, Stare Bojanowo (PL);
MOCEK KRZYSZTOF KAZIMIERZ, Kiełczewo (PL)
(73) MAAR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL); FABRYKA URZĄDZEŃ
KOLEJOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kościan (PL)
(54) Izolator trakcyjny cięgnowy
(Y1) (11) 71267
(41) 2019 08 26
(51) B60R 9/06 (2006.01)
B60K 1/04 (2006.01)
B60S 5/06 (2006.01)
(21) 127047
(22) 2018 02 19

(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Pojemnik na akumulatory zawieszany na haku
(Y1) (11) 71268
(41) 2018 10 08
(51) B60R 21/36 (2011.01)
B60R 21/34 (2011.01)
B60R 21/00 (2006.01)
(21) 126231
(22) 2017 04 05
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Zestaw poduszek powietrznych kierunkowych
(Y1) (11) 71290
(41) 2016 08 16
(51) B62H 3/08 (2006.01)
(21) 123766
(22) 2015 02 04
(72) KOMOROWSKI LESZEK, Warszawa (PL); FOTEK WALDEMAR,
Dziekanów Leśny (PL)
(73) FOTEK WALDEMAR ART-BRO WALDEMAR FOTEK,
Dziekanów Leśny (PL)
(54) Urządzenie do parkowania motocykla
(Y1) (11) 71305
(41) 2019 05 20
(51) B65D 5/46 (2006.01)
B65D 5/462 (2006.01)
(21) 126760
(22) 2017 11 08
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania zbiorczego
(Y1) (11) 71335
(41) 2019 10 07
(51) B65D 5/54 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
(21) 127194
(22) 2018 03 29
(72)	ANTKOWIAK ARTUR, Krzycko Wielkie (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój opakowania zamykanego
(Y1) (11) 71336
(41) 2019 10 07
(51) B65D 5/54 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
(21) 127205
(22) 2018 04 03
(72)	ANTKOWIAK ARTUR, Krzycko Wielkie (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój opakowania zamykanego
(Y1) (11) 71329
(41) 2019 06 03
(51) B65D 6/16 (2006.01)
B65D 6/22 (2006.01)
B65D 6/26 (2006.01)
(21) 127086
(22) 2018 02 21
(30) 2017-34387 U
2017 11 27
CZ
(72) KNOB JOSEF, Znojmo (CZ); SZMUC CEZARY, Znojmo (CZ)
(73) PPO GROUP CZ, s.r.o., Znojmo (CZ)
(54) Kombinowany pojemnik do transportu i magazynowania towaru
(Y1) (11) 71321
(41) 2019 03 25
(51) B65D 81/26 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
(21) 126592
(22) 2017 09 13
(72) DZIEL RAFAŁ, Września (PL)
(73) TECHPAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białężyce (PL)
(54) Pudło tekturowe z wewnętrzną warstwą barierową przeciw
wilgoci i warstwą antypoślizgową
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(Y1) (11) 71276
(41) 2019 10 21
(51) B65D 83/08 (2006.01)
A47K 10/42 (2006.01)
(21) 127222
(22) 2018 04 09
(72) KARWOWSKI MAREK, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) KARWOWSKI MAREK, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Paczka ręczników papierowych
(Y1) (11) 71308
(41) 2018 11 19
(51) B65G 11/04 (2006.01)
(21) 126333
(22) 2017 05 05
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Urządzenie do odbioru dostarczanych dronami pojemników
z przesyłkami i przekazywania ich na półpiętra w blokach mieszkalnych
(Y1) (11) 71283
(41) 2019 07 15
(51) B65H 18/08 (2006.01)
B65B 13/04 (2006.01)
(21) 127947
(22) 2019 01 08
(30) 201830025
2018 01 08	ES
(72) BERENGUEL SANCHEZ JUAN, Girona (ES)
(73) CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL TER, S.A.,
Girona (ES)
(54) Urządzenie do inicjowania rolek bezrdzeniowych w maszynach
do nawijania worków
(Y1) (11) 71317
(41) 2019 07 29
(51) C02F 11/04 (2006.01)
(21) 126972
(22) 2018 01 24
(72)	GWÓŹDŹ ARKADIUSZ, Piekary Śląskie (PL); SPYRA DAMIAN,
Przyszowice (PL); ANDRES JACEK, Kobiór (PL); NONNA-BACHOŃ
MARIUSZ, Mikołów (PL); MANTORSKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(73) WASKO SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice (PL)
(54) Komora fermentacyjna
(Y1) (11) 71332
(41) 2019 09 23
(51) E01B 35/00 (2006.01)
B61K 9/08 (2006.01)
(21) 127159
(22) 2018 03 22
(72) ŻACZEK MAREK, Gliwice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO TECHNICZNE GRAW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru parametrów szyn, zwłaszcza kolejowych
(Y1) (11) 71303
(41) 2019 09 09
(51) E01F 9/60 (2016.01)
G09F 17/00 (2006.01)
(21) 127092
(22) 2018 03 05
(72) ROCZON SŁAWOMIR, Lublin (PL)
(73) ROCZON SŁAWOMIR PATENT, Lublin (PL)
(54) Obrotowy maszt flagi
(Y1) (11) 71271
(41) 2018 10 08
(51) E02D 27/42 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 126228
(22) 2017 04 05
(72) WOJCIECHOWSKI SZYMON, Poznań (PL); SZULC WOJCIECH,
Poznań (PL); DUŻYŃSKI GRZEGORZ, Rokietnica (PL)
(73) PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54)	Łącznik pręta zbrojeniowego prefabrykowanego słupa z fundamentem
(Y1) (11) 71304
(41) 2019 08 26
(51) E02D 27/42 (2006.01)
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E04C 3/30 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 127016
(22) 2018 02 12
(72) WOJCIECHOWSKI SZYMON, Poznań (PL); SZULC WOJCIECH,
Poznań (PL)
(73) PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54)	Łącznik pręta zbrojeniowego prefabrykowanego słupa z prętem wytykowym słupa niższej kondygnacji lub fundamentu
(Y1) (11) 71314
(41) 2019 06 17
(51) E04B 2/06 (2006.01)
E04B 2/16 (2006.01)
E04B 2/30 (2006.01)
E04B 2/44 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
(21) 126873
(22) 2017 12 13
(72) STODOLNY ŁUKASZ, Jelonek (PL); LUBER MARCIN, Kaźmierz (PL)
(73) MBM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54)	Łącznik pionowy ścian prefabrykowanych
(Y1) (11) 71270
(41) 2016 11 21
(51) E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
(62) 412253
(21) 127577
(22) 2015 05 08
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); NOWAK RAFAŁ,
Szczecin (PL); JAWORSKI RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54)	Nadproże murowe zbrojone
(Y1) (11) 71315
(41) 2019 07 15
(51) E04F 13/08 (2006.01)
(21) 126946
(22) 2018 01 11
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); SKIBICKI SZYMON,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Wspornik systemowej fasady wentylowanej
(Y1) (11) 71320
(41) 2019 03 11
(51) E04F 15/02 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)
(21) 126563
(22) 2017 08 31
(72)	GUZIK STANISŁAW, Sucha Beskidzka (PL)
(73)	GUZIK STANISŁAW TARFOR, Sucha Beskidzka (PL)
(54) Deska na podłogi o zwiększonej przewodności cieplnej
(Y1) (11) 71282
(41) 2015 10 12
(51) E04F 15/022 (2006.01)
E04F 15/10 (2006.01)
(21) 123635
(22) 2014 12 19
(72) MOSKA KRZYSZTOF, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) MOSKA KRZYSZTOF PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE MOSKA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(54) Panel podłogowy komorowy
(Y1) (11) 71316
(41) 2019 07 01
(51) E05F 7/00 (2006.01)
E05F 3/00 (2006.01)
(21) 126892
(22) 2017 12 19
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ,
Warszawa (PL)
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(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Samo-regulowany aktywator
(Y1) (11) 71310
(41) 2019 10 21
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
(21) 127221
(22) 2018 04 09
(72)	GRZYB MARIUSZ, Kasinka Mała (PL); GRZYB BOGUMIŁ, Szyk (PL)
(73) BOGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mszana Dolna (PL)
(54) Zespół okienny
(Y1) (11) 71311
(41) 2019 10 21
(51) E06B 3/96 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 127240
(22) 2018 04 12
(72)	GOŁĘBIOWSKI ŁUKASZ, Izabelin (PL); ZAGÓRSKI ANDRZEJ,
Mińsk Mazowiecki (PL)
(73) VOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zarzecze (PL)
(54) Skrzydło drzwi wewnętrznych
(Y1) (11) 71293
(41) 2019 09 23
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 127142
(22) 2018 03 15
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(54) Komora termiczna ognioodpornego profilu aluminiowego systemu ciepłego
(Y1) (11) 71294
(41) 2019 09 23
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 127143
(22) 2018 03 15
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(54) Komora termiczna ognioodpornego profilu aluminiowego systemu ciepłego
(Y1) (11) 71295
(41) 2019 09 23
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 127144
(22) 2018 03 15
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(54) Komora termiczna ognioodpornego profilu aluminiowego systemu ciepłego
(Y1) (11) 71296
(41) 2019 09 23
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 127145
(22) 2018 03 15
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)

(73) ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(54) Komora termiczna ognioodpornego profilu aluminiowego systemu ciepłego
(Y1) (11) 71297
(41) 2019 09 23
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 127146
(22) 2018 03 15
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ROYAL TEAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(54) Komora termiczna ognioodpornego profilu aluminiowego systemu ciepłego
(Y1) (11) 71306
(41) 2017 11 20
(51) E06B 3/972 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
(62) 417125
(21) 127581
(22) 2016 05 06
(72) MAYER MICHAEL, Gelting (DE)
(73) SCHOENBERGER POLSKA ENTERPRISES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54)	Łącznik profili
(Y1) (11) 71269
(41) 2015 04 27
(51) F01L 1/28 (2006.01)
(62) 405632
(21) 128143
(22) 2013 10 14
(72) SKOCZEK JANUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) SKOCZEK JANUSZ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sekwencyjny rozrząd silnika spalinowego czterosuwowego
(Y1) (11) 71277
(41) 2019 11 18
(51) F04D 1/04 (2006.01)
F24D 3/02 (2006.01)
(21) 127302
(22) 2018 05 04
(72) SZYSZKOWIAK JANUSZ, Leszno (PL)
(73) LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno (PL)
(54) Pompa obiegowa
(Y1) (11) 71322
(41) 2019 04 08
(51) F16B 31/00 (2006.01)
H01R 4/30 (2006.01)
(21) 126648
(22) 2017 09 29
(72) BABIARZ BOGUMIŁ, Bączal Górny (PL)
(73)	ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jonkowo (PL)
(54) Śruba zrywalna z elementem dociskowym
(Y1) (11) 71302
(41) 2019 10 07
(51) F16L 51/00 (2006.01)
(21) 127170
(22) 2018 03 26
(72) TYMKIEWICZ BOGDAR, Gliwice (PL)
(73) RADIATYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Kompensator rurowy liniowy
(Y1) (11) 71279
(41) 2019 08 12
(51) F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/12 (2006.01)
(21) 127455
(22) 2018 07 03
(23) 2018 01 30 BUDMA-MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
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(72) DARŁAK JÓZEF, Dębica (PL); TRYTKO MARIUSZ, Pustynia (PL)
(73) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębica (PL)
(54)	Anemostat
(Y1) (11) 71278
(41) 2019 11 18
(51) F24H 9/06 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
(21) 127322
(22) 2018 05 10
(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) P.P.H. KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Przenośny zbiornik na paliwo stałe do kotła grzewczego, zwłaszcza na pellet
(Y1) (11) 71312
(41) 2018 10 08
(51) F28F 3/04 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
(21) 126185
(22) 2017 03 26
(72) SIEMIEŃCZUK BARTŁOMIEJ, Gdańsk (PL); MICIAK WOJCIECH,
Elbląg (PL)
(73) SECESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Dwór Gdański (PL)
(54) Płyta grzewcza wymiennika ciepła
(Y1) (11) 71289
(41) 2019 04 23
(51) G01B 5/20 (2006.01)
G01B 5/207 (2006.01)
G01B 7/28 (2006.01)
G01B 7/287 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01B 11/245 (2006.01)
(21) 126694
(22) 2017 10 11
(72)	GARUS WOJCIECH, Pokrzywnica (PL)
(73)	GG TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pokrzywnica (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru przedmiotów trójwymiarowych
(Y1) (11) 71298
(41) 2017 09 11
(51) H01B 11/22 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
H01B 11/02 (2006.01)
H01B 11/06 (2006.01)
H01B 7/36 (2006.01)
(62) 416372
(21) 127746
(22) 2016 03 03
(72) KALISZ JAN, Rzeszów (PL); KALISZ RAFAŁ, Rzeszów (PL);
KALISZ BARTŁOMIEJ, Łódź (PL); WRONIKOWSKI MARIAN,
Hornówek (PL); WIECHNIAK ROBERT, Brzączowice (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaczernie (PL)
(54) Kabel teleinformatyczny hybrydowy do transmisji danych
(Y1) (11) 71299
(41) 2017 09 11
(51) H01B 11/22 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
H01B 11/02 (2006.01)
H01B 11/06 (2006.01)
H01B 7/36 (2006.01)
(62) 416373
(21) 127748
(22) 2016 03 03
(72) KALISZ JAN, Rzeszów (PL); KALISZ RAFAŁ, Rzeszów (PL);
KALISZ BARTŁOMIEJ, Łódź (PL); WRONIKOWSKI MARIAN,
Hornówek (PL); WIECHNIAK ROBERT, Brzączowice (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaczernie (PL)
(54) Kabel teleinformatyczny hybrydowy do transmisji danych
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(Y1) (11) 71280
(41) 2017 10 23
(51) H02B 1/26 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
(62) 416825
(21) 127747
(22) 2016 04 12
(72) KOSIOREK JACEK, Warszawa (PL)
(73) KOSIOREK JACEK KOMAX KOSIOREK, Warszawa (PL)
(54) Ruchomy panel teletechniczny, skrzynki multimedialnej
(Y1) (11) 71272
(41) 2018 04 23
(51) H02G 9/06 (2006.01)
H02G 9/00 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
H02G 1/00 (2006.01)
(21) 125702
(22) 2016 10 21
(72) DRATWA ROMAN STANISŁAW, Kalety (PL);
DRATWA MAGDALENA MARIA, Kalety (PL);
LEŚNIEWSKI SŁAWOMIR, Straszyn (PL)
(73) DRATWA ROMAN STANISŁAW, Kalety (PL); DRATWA
MAGDALENA MARIA, Kalety (PL); LEŚNIEWSKI SŁAWOMIR,
Straszyn (PL)
(54) Prefabrykowany betonowy element kanałowy
(Y1) (11) 71330
(41) 2016 12 05
(51) H02K 5/132 (2006.01)
(62) 412573
(21) 127125
(22) 2015 06 02
(72) ROWIŃSKI LECH ADAM, Stanisławowo (PL); SAUER TOMASZ,
Sopot (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54)	Elektryczny zespół napędowy, zwłaszcza dla urządzeń zanurzalnych
INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A01F 29/00 (2006.01)
A01F 12/40 (2006.01)
A01G 13/02 (2006.01)
A01G 13/04 (2006.01)
A01G 13/10 (2006.01)
A01K 47/00 (2006.01)
A01M 3/02 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
A41D 13/05 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
A41D 19/00 (2006.01)
A47B 47/02 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
A47B 96/02 (2006.01)
A47B 45/00 (2006.01)
A47C 17/165 (2006.01)
A47C 17/175 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
A47G 25/14 (2006.01)
A47K 10/42 (2006.01)
A61G 3/02 (2006.01)
A61G 3/06 (2006.01)

71273
71273*
71334
71334*
71334*
71328
71324
71331
71331*
71274*
71301
71301*
71300
71286
71286*
71307
71307*
71325
71325*
71325*
71318
71276*
71288
71288*

A61G 1/02 (2006.01)
A61G 1/06 (2006.01)
A61G 17/007 (2006.01)
A61G 17/02 (2006.01)
A61G 17/04 (2006.01)
A61G 17/013 (2006.01)
A61L 2/10 (2006.01)
A62C 31/00 (2006.01)
A62C 31/02 (2006.01)
A62C 31/24 (2006.01)
A62C 33/04 (2006.01)
A62C 35/20 (2006.01)
A62C 33/00 (2006.01)
A63B 71/12 (2006.01)
A63B 17/04 (2006.01)
A63B 21/04 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
B02C 18/06 (2006.01)
B02C 15/00 (2006.01)
B07B 1/16 (2006.01)
B24C 3/00 (2006.01)
B29C 64/264 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)

71288*
71288*
71285
71285*
71285*
71284
71274
71292
71292*
71291
71291*
71291*
71291*
71301*
71313
71313*
71319
71323
71273*
71309
71275
71333
71281
71281*

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

68

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 3/2020
1

2

1

2

1

2

1

2

B42D 3/10 (2006.01)
B42F 21/00 (2006.01)
B42F 21/06 (2006.01)
B60K 1/04 (2006.01)
B60M 1/18 (2006.01)
B60Q 1/34 (2006.01)
B60R 9/06 (2006.01)
B60R 21/36 (2011.01)
B60R 21/34 (2011.01)
B60R 21/00 (2006.01)
B60S 5/06 (2006.01)
B61K 9/08 (2006.01)
B62H 3/08 (2006.01)
B65B 13/04 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
B65D 5/462 (2006.01)
B65D 5/54 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 5/54 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 6/16 (2006.01)
B65D 6/22 (2006.01)
B65D 6/26 (2006.01)
B65D 81/26 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 83/08 (2006.01)
B65G 11/04 (2006.01)
B65H 75/00 (2006.01)
B65H 18/08 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
E01B 35/00 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 2/06 (2006.01)
E04B 2/16 (2006.01)
E04B 2/30 (2006.01)
E04B 2/44 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 15/022 (2006.01)
E04F 15/10 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E05F 7/00 (2006.01)
E05F 3/00 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)

71327
71326
71326*
71267*
71287
71300*
71267
71268
71268*
71268*
71267*
71332*
71290
71283*
71305
71305*
71335
71335*
71336
71336*
71329
71329*
71329*
71321
71321*
71276
71308
71291*
71283
71317
71332
71303
71271
71304
71271*
71304*
71314
71314*
71314*
71314*
71314*
71270*
71271*
71304*
71270
71270*
71315
71320
71282
71282*
71271*
71304*
71316
71316*
71310
71310*
71311
71311*

E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/972 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
F01L 1/28 (2006.01)
F04D 1/04 (2006.01)
F16B 31/00 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
F16L 51/00 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)
F24D 3/02 (2006.01)
F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/12 (2006.01)
F24H 9/06 (2006.01)
F28F 3/04 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
G01B 5/20 (2006.01)
G01B 5/207 (2006.01)
G01B 7/28 (2006.01)
G01B 7/287 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01B 11/245 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G09F 27/00 (2006.01)
G09F 17/00 (2006.01)
H01B 17/20 (2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
H01B 11/02 (2006.01)
H01B 11/06 (2006.01)
H01B 7/36 (2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
H01B 11/02 (2006.01)
H01B 11/06 (2006.01)
H01B 7/36 (2006.01)
H01R 4/30 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
H02G 9/06 (2006.01)
H02G 9/00 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
H02G 1/00 (2006.01)
H02K 5/132 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)

71293
71293*
71293*
71294
71294*
71294*
71295
71295*
71295*
71296
71296*
71296*
71297
71297*
71297*
71306
71306*
71306*
71269
71277
71322
71309*
71302
71278*
71320*
71277*
71279
71279*
71278
71312
71312*
71289
71289*
71289*
71289*
71289*
71289*
71298*
71299*
71318*
71303*
71287*
71298
71298*
71298*
71298*
71299
71299*
71299*
71299*
71322*
71280
71272
71272*
71272*
71272*
71330
71280*

71271
71272
71273
71274
71275
71276
71277
71278
71279
71280
71281
71282
71283
71284
71285
71286
71287
71288
71289
71290
71291
71292
71293
71294
71295
71296
71297
71298
71299
71300
71301
71302
71303

E02D 27/42 (2006.01)
H02G 9/06 (2006.01)
A01F 29/00 (2006.01)
A61L 2/10 (2006.01)
B07B 1/16 (2006.01)
B65D 83/08 (2006.01)
F04D 1/04 (2006.01)
F24H 9/06 (2006.01)
F24F 13/06 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
B29C 64/264 (2017.01)
E04F 15/022 (2006.01)
B65H 18/08 (2006.01)
A61G 17/013 (2006.01)
A61G 17/007 (2006.01)
A47B 47/02 (2006.01)
B60M 1/18 (2006.01)
A61G 3/02 (2006.01)
G01B 5/20 (2006.01)
B62H 3/08 (2006.01)
A62C 31/24 (2006.01)
A62C 31/00 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
A41D 19/00 (2006.01)
A41D 13/05 (2006.01)
F16L 51/00 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)

71304
71305
71306
71307
71308
71309
71310
71311
71312
71313
71314
71315
71316
71317
71318
71319
71320
71321
71322
71323
71324
71325
71326
71327
71328
71329
71330
71331
71332
71333
71334
71335
71336

E02D 27/42 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
E06B 3/972 (2006.01)
A47B 96/02 (2006.01)
B65G 11/04 (2006.01)
B02C 15/00 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
F28F 3/04 (2006.01)
A63B 17/04 (2006.01)
E04B 2/06 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E05F 7/00 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
A47G 25/14 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
B65D 81/26 (2006.01)
F16B 31/00 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
A01M 3/02 (2006.01)
A47C 17/165 (2006.01)
B42F 21/00 (2006.01)
B42D 3/10 (2006.01)
A01K 47/00 (2006.01)
B65D 6/16 (2006.01)
H02K 5/132 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
E01B 35/00 (2006.01)
B24C 3/00 (2006.01)
A01G 13/02 (2006.01)
B65D 5/54 (2006.01)
B65D 5/54 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

1

2

1

2

71267
71268

B60R 9/06 (2006.01)
B60R 21/36 (2011.01)

71269
71270

F01L 1/28 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 123588
(U1) (21) 125866
(U1) (21) 126092
(U1) (21) 126314
(U1) (21) 126452
(U1) (21) 126461
(U1) (21) 126647

12/2016
14/2018
19/2018
23/2018
01/2019
05/2019
08/2019

(U1) (21) 126650
(U1) (21) 126683
(U1) (21) 126697
(U1) (21) 126789
(U1) (21) 126862
(U1) (21) 127923

08/2019
09/2018
09/2019
11/2019
17/2018
08/2019

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 121403
08/2014
(U1) (21) 124472
09/2017
(U1) (21) 122612
12/2014

Nr 3/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Wygaśnięcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(Y1) (11) 68572
(Y1) (11) 68610
(Y1) (11) 68675
(Y1) (11) 68753
(Y1) (11) 68811
(Y1) (11) 68889
(Y1) (11) 68982
(Y1) (11) 68983
(Y1) (11) 69364
(Y1) (11) 69702
(Y1) (11) 69732

2019 02 14
2019 03 03
2019 02 21
2019 02 20
2019 02 20
2019 02 14
2019 02 24
2019 03 05
2019 02 18
2019 02 19
2018 12 18

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

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na wzór użytkowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa
ochronnego
(11) 66421 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa,
Polska 000042613
(11) 66598 A. Wykreślono: PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rybarzowice, Polska 070434735 Wpisano: PROSPERPLAST
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice,
Polska 070434735
(11) 67380 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA
AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212
(11) 67380 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano:
PJSC „Lysvenskii Zavod Emalirovannoi Posudy”, Lysva, Rosja
(11) 67381 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA
AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212
(11) 67381 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano:
PJSC „Lysvenskii Zavod Emalirovannoi Posudy”, Lysva, Rosja
(11) 67382 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA
AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212
(11) 67382 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano:
PJSC „Lysvenskii Zavod Emalirovannoi Posudy”, Lysva, Rosja
(11) 67383 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA
AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212
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(11) 67383 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano:
PJSC „Lysvenskii Zavod Emalirovannoi Posudy”, Lysva, Rosja
(11) 67384 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA
AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212
(11) 67384 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano:
PJSC „Lysvenskii Zavod Emalirovannoi Posudy”, Lysva, Rosja
(11) 67385 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA
AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212
(11) 67385 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano:
PJSC „Lysvenskii Zavod Emalirovannoi Posudy”, Lysva, Rosja
(11) 67386 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA
AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212
(11) 67386 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano:
PJSC „Lysvenskii Zavod Emalirovannoi Posudy”, Lysva, Rosja
(11) 67387 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA
AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212
(11) 67387 A. Wykreślono: EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Olkusz, Polska 357203212 Wpisano:
PJSC „Lysvenskii Zavod Emalirovannoi Posudy”, Lysva, Rosja
(11) 67897 A. Wykreślono: TT PLAST T. FORTUNA. T. BUGAJ
SPÓŁKA JAWNA, Targowisko, Polska 356395014 Wpisano: TT PLAST
SPÓŁKA AKCYJNA, Kłaj, Polska 356395014
(11) 69863 A. Wykreślono: TT PLAST T. FORTUNA. T. BUGAJ
SPÓŁKA JAWNA, Targowisko, Polska 356395014 Wpisano: TT PLAST
SPÓŁKA AKCYJNA, Kłaj, Polska 356395014
(11) 70116 A. Wykreślono: PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, Polska 000035257 Wpisano:
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY
NARODOWEJ, Warszawa, Polska
(11) 70935 A. Wykreślono: MROZKOWIAK MIROSŁAW, Turowo,
Polska Wpisano: MROZKOWIAK MAGDALENA, Warszawa, Polska

OGŁOSZENIA
Oświadczenia
o gotowości udzielenia
licencji (licencja otwarta)
PRAWA OCHRONNE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na wzór użytkowy, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości
Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony
ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł wzoru użytkowego oraz
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.
(Y1) (11) 71269
(22) 2013 10 14 14/2019
(-)
2019 10 21
(54) Sekwencyjny rozrząd silnika spalinowego czterosuwowego
(73) SKOCZEK JANUSZ
ul. Magnuszewska 5/34
85-861 Bydgoszcz
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(Y1) (11) 71270
(22) 2015 05 08 17/2019
(-)
2019 11 20
(54) Nadproże murowe zbrojone
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(Y1) (11) 71315
(22) 2018 01 11 15/2019
(-)
2020 01 20
(54) Wspornik systemowej fasady wentylowanej
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

Nr 3/2020
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Udzielone prawa
(od nr 25 907 do nr 25 954)

(51) 09-01
(11) 25907
(22) 2019 07 30
(73) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw (PL)
(72) WDOWSKA-PACZUSKA AGATA
(54) Butelka
(55)

(51) 02-02
(11) 25908
(22) 2019 07 29
(73)	ELIT DESIGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(72)	GALIŃSKA ILONA
(54) Sukienka
(55)

(51) 25-02
(11) 25909
(22) 2019 10 04
(21) 28032
(73) PRUCNAL RAFAŁ OKNA DEBOW, Mirocin (PL)
(72) PRUCNAL WITOLD
(54)	Nakładka aluminiowa akustyczno-termiczna na okna
(55)

(21) 27768

(21) 27873

(51) 29-01
(11) 25910
(22) 2019 10 07
(73)	NIEMCZYK MIŁOSZ MILVER, Świecie (PL)
(72)	NIEMCZYK MIŁOSZ
(54) Osłona gaśnicy
(55)

(21) 28034
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(51) 02-04
(11) 25911
(22) 2019 11 05
(73)	GRYCZ BEATA, Warszawa (PL)
(72)	GRYCZ BEATA
(54) Kapcie
(55)

(21) 28117

25-02
(11) 25912
(22) 2019 12 20
KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
KRAMARZ JÓZEF
Balustrada

(21) 28236

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

(51) 19-08
(11) 25915
(22) 2019 10 28
(21) 28092
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA STANISŁAW
(54)	Etykieta
(55)

(51) 06-13
(11) 25916
(22) 2019 11 07
(21) 28030
(73) KOPCZYŃSKI JAKUB KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(72) KOPCZYŃSKA ALEKSANDRA JOLANTA, KOPCZYŃSKI JAKUB
KRZYSZTOF
(54) Kocyk do wózków bliźniaczych
(55)

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

29-02
(11) 25913
KAMIŃSKI ARTUR, Ełk (PL)
KAMIŃSKI ARTUR
Pas ratunkowy

(22) 2019 09 06

(21) 27966

(51) 06-01
(11) 25917
(22) 2019 10 29
(21) 28095
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(72) FAJTANOWSKI ROMUALD, SIMON MARTA
(54) Fotel bujany
(55)

(51) 07-01
(11) 25914
(22) 2019 11 18
(21) 28160
(73)	GREINER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Teresin (PL)
(72) RYSZKOWSKI KRZYSZTOF
(54) Kubek do produktów spożywczych
(55)

(51) 06-03
(11) 25918
(22) 2019 10 29
(21) 28096
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(72) FAJTANOWSKI ROMUALD, GLAZIK CELINA JOANNA
(54) Biurko
(55)

Nr 3/2020
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(51) 06-02, 06-03, 06-04 (11) 25919 (22) 2019 08 14 (21) 27913
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czerwonak (PL)
(72) PAWLAK BARTŁOMIEJ, STAWARSKI ŁUKASZ
(54) Zestaw mebli
(55)
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(51) 26-01
(11) 25923
(22) 2019 11 06
(21) 28120
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) WILIGÓRSKI MAREK
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(51) 13-02
(11) 25920
(22) 2019 10 25
(21) 28087
(73) SMA MAGNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(72) RYŁKO MAREK, WALCZAK MARIUSZ, GWADERA MARIUSZ
(54) Obudowa elementów energoelektronicznych
(55)
(51) 26-01
(11) 25924
(22) 2019 11 06
(21) 28121
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) WILIGÓRSKI MAREK
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

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

20-02
(11) 25921
(22) 2019 11 16
ZMUDZIŃSKA ANNA MARIA, Kiekrz (PL)
ZMUDZIŃSKA ANNA MARIA
Wzornik kolorów do szminek

(21) 28151

(51) 32-00
(11) 25922
(22) 2019 10 28
(21) 28094
(73)	GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz (PL)
(72) PIWOWARSKI MARCIN
(54) Logo
(55)

(51) 32-00
(11) 25925
(22) 2019 10 07
(21) 28036
(73) BODA-NORENBERG DOROTA, NORENBERG RYSZARD
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DORIS SPÓŁKA CYWILNA,
Grodziec (PL)
(72) BODA-NORENBERG DOROTA
(54) Wzór graficzny tkaniny
(55)
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(51) 32-00
(11) 25926
(22) 2019 10 07
(21) 28037
(73) BODA-NORENBERG DOROTA, NORENBERG RYSZARD
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DORIS SPÓŁKA CYWILNA,
Grodziec (PL)
(72) BODA-NORENBERG DOROTA
(54) Wzór graficzny tkaniny
(55)

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

09-09
(11) 25927
(22) 2019 11 21
(21) 28165
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25928
(22) 2019 11 21
(21) 28170
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Obudowa kosza do selektywnej segregacji odpadów

(51) 03-01
(11) 25929
(22) 2019 09 25
(21) 28001
(73)	AVISA A. KUJAWA, L. KUJAWA SPÓŁKA JAWNA, Fasty (PL)
(72) KUJAWA ANDRZEJ
(54) Brelok
(55)

(51) 07-06
(11) 25930
(22) 2019 09 25
(21) 28002
(73)	AVISA A. KUJAWA, L. KUJAWA SPÓŁKA JAWNA, Fasty (PL)
(72) KUJAWA ANDRZEJ
(54) Otwieracz
(55)

(51) 07-06
(11) 25931
(22) 2019 09 25
(21) 28004
(73)	AVISA A. KUJAWA, L. KUJAWA SPÓŁKA JAWNA, Fasty (PL)
(72) KUJAWA ANDRZEJ
(54) Otwieracz
(55)

(51) 32-00
(11) 25932
(22) 2019 09 30
(21) 28018
(73) MIRROR DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(72) SOBIEPAŃSKA KAROLINA, BARTOSZEWSKI ADAM
(54) Logo
(55)

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

08-08
(11) 25933
(22) 2019 09 25
RECZYŃSKI ŁUKASZ MODERN PRO, Kleosin (PL)
Reczyński Łukasz
Listwa sufitowa

(21) 28003
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(51) 32-00
(11) 25934
(22) 2019 10 22
(21) 28070
(73) LAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Smardzów (PL)
(72) KUŹMA MARIUSZ
(54) Zabudowa przestrzeni pasażerskiej pojazdu dostawczego
(55)

75

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

09-09
(11) 25938
(22) 2019 11 13
(21) 28137
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

07-02
(11) 25939
(22) 2019 11 25
(21) 28175
SASAK AGNIESZKA APUS STOLARSTWO, Nagawczyna (PL)
SASAK PIOTR
Zaparzacz do herbaty

(51) 25-04
(11) 25935
(22) 2019 11 18
(21) 28158
(73) RECLIK ERWIN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,
Jankowice (PL)
(72) RECLIK ERWIN
(54) Kaszt górniczy
(55)

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

09-09
(11) 25936
(22) 2019 11 13
(21) 28136
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25937
(22) 2019 11 21
(21) 28164
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 08-06
(11) 25940
(22) 2019 11 15
(21) 28147
(73)	AXA STENMAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie (PL)
(72) VAN RIJN HANNO
(54) Klamka
(55)

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

08-08
(11) 25941
(22) 2019 09 20
BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
BARECKI ZBIGNIEW
Jarzmo prętowe

(21) 27987

76
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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08-08
(11) 25942
(22) 2019 09 20
BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
BARECKI ZBIGNIEW
Jarzmo prętowe

(21) 27986

(51) 07-99
(11) 25943
(22) 2019 10 21
(21) 28059
(73) CHUDY GRZEGORZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWY FORMES TOYS MGR INŻ. GRZEGORZ CHUDY,
Wręczyca Wielka (PL)
(72) CHUDY JOANNA, CHUDY GRZEGORZ
(54) Zgniatarka do puszek
(55)

(51) 15-03
(11) 25946
(22) 2019 10 16
(21) 28050
(73) BIARDZKI SŁAWOMIR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN I
URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, Zbuczyn (PL)
(72) BIARDZKI SŁAWOMIR
(54) Filtr ssawny opryskiwacza rolniczego
(55)

(51) 09-01
(11) 25947
(22) 2019 04 12
(73) JAWOR ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(72) WERNICKI ZBIGNIEW
(54) Butelka
(55)

(21) 27554

21-02
(11) 25948
(22) 2019 10 07
TRZCIONKA REMIGIUSZ, Wrocław (PL)
TRZCIONKA REMIGIUSZ
Wieszak na piłki

(21) 28038

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

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

15-03
(11) 25944
(22) 2019 11 06
(21) 28118
KAPŁAN MARCIN, Horoszki Duże (PL)
KAPŁAN MARCIN
Tablica czołowa sterownika opryskiwacza polowego

(51) 10-04
(11) 25949
(22) 2019 10 31
(21) 28103
(73) BIATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaścianki (PL)
(72) ŚREDZIŃSKI PRZEMYSŁAW, ŚREDZIŃSKI FRANCISZEK,
ŚREDZIŃSKI MATEUSZ
(54) Urządzenie pomiarowe do hydrantów
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

13-03
(11) 25945
(22) 2019 11 06
(21) 28119
KAPŁAN MARCIN, Horoszki Duże (PL)
KAPŁAN MARCIN
Płyta główna sterownika pracy opryskiwacza polowego
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(51) 23-01
(11) 25950
(22) 2019 10 31
(21) 28102
(73) BIATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaścianki (PL)
(72) ŚREDZIŃSKI PRZEMYSŁAW, ŚREDZIŃSKI FRANCISZEK,
ŚREDZIŃSKI MATEUSZ
(54) Stanowisko do prób ciśnieniowych
(55)

(51) 06-02
(11) 25951
(22) 2019 08 14
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czerwonak (PL)
(72) PAWLAK BARTŁOMIEJ, STAWARSKI ŁUKASZ
(54)	Łóżko
(55)

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

02-01
(11) 25952
(22) 2019 10 15
BAZYLEWICZ ZUZANNA, Chorzów (PL)
BAZYLEWICZ ZUZANNA
Wyrób korygujący

(21) 28093
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(51) 19-02
(11) 25953
(22) 2019 11 21
(73)	NIŻANKIEWICZ GRZEGORZ, Gliwice (PL)
(72)	NIŻANKIEWICZ GRZEGORZ
(54) Teczka wiązana na dokumenty
(55)

(21) 28166

(51) 19-02
(11) 25954
(22) 2019 11 22
(73)	NIŻANKIEWICZ GRZEGORZ, Gliwice (PL)
(72)	NIŻANKIEWICZ GRZEGORZ
(54) Skoroszyt na dokumenty
(55)

(21) 28171

(21) 28046
Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa z rejestracji oraz zakres unieważnienia.
(11) 15331 Unieważniono prawo wyłączne w całości
(11) 21738 Unieważniono prawo wyłączne w całości
(11) 23079 Unieważniono prawo wyłączne w całości

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 06740 2019 01 12
(11) 07070 2019 01 22
(11) 14297 2019 01 09

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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(11) 14298
(11) 14306
(11) 14309
(11) 14310
(11) 14395
(11) 14396
(11) 14398
(11) 14399
(11) 14400
(11) 14401
(11) 14435
(11) 14459
(11) 14525
(11) 14652
(11) 15470
(11) 20691
(11) 20721
(11) 20726
(11) 20727
(11) 20728
(11) 20734
(11) 20735
(11) 20736
(11) 20740
(11) 20742
(11) 20743
(11) 20747
(11) 20748
(11) 20749
(11) 20752
(11) 20753
(11) 20761
(11) 20764
(11) 20766
(11) 20767
(11) 20768
(11) 20772
(11) 20782
(11) 20783
(11) 20788
(11) 20789
(11) 20797
(11) 20798
(11) 20799
(11) 20800
(11) 20801
(11) 20802
(11) 20803
(11) 20806
(11) 20808
(11) 20809
(11) 20842
(11) 20849
(11) 20880
(11) 20899
(11) 20900
(11) 20901
(11) 20902
(11) 20914
(11) 20935
(11) 20955
(11) 20956
(11) 20957
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2019 01 09
2019 01 22
2019 01 22
2019 01 22
2019 01 19
2019 01 19
2019 01 23
2019 01 23
2019 01 23
2019 01 23
2019 01 22
2019 01 14
2019 01 19
2019 01 04
2019 01 06
2019 01 27
2018 12 18
2018 12 23
2018 12 12
2018 12 09
2018 12 23
2018 12 24
2018 12 24
2019 01 07
2019 01 10
2019 01 10
2019 01 20
2019 01 20
2019 01 21
2019 01 27
2019 01 29
2019 01 09
2018 12 11
2018 12 09
2018 12 09
2019 01 31
2018 12 09
2018 12 20
2018 12 20
2018 12 24
2019 01 30
2018 12 09
2018 12 09
2018 12 09
2018 12 24
2019 01 23
2019 01 23
2019 01 23
2019 01 14
2018 12 06
2018 12 17
2018 12 03
2018 12 20
2018 12 07
2019 01 28
2019 01 28
2019 01 28
2019 01 28
2019 01 23
2018 12 16
2019 01 28
2019 01 28
2019 01 28

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

(11) 20963
(11) 20968
(11) 20999
(11) 21000
(11) 21054
(11) 21064
(11) 21122
(11) 21125
(11) 21134
(11) 21135
(11) 21137
(11) 21138
(11) 21142
(11) 21164
(11) 21263
(11) 21633
(11) 21713
(11) 23434

2019 01 28
2018 12 07
2019 01 13
2019 01 13
2018 12 09
2019 01 13
2019 01 02
2018 12 23
2018 12 09
2018 12 09
2018 12 20
2019 01 22
2018 12 09
2019 01 03
2019 01 10
2018 12 22
2018 12 20
2018 08 21

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

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 14569 A. Wykreślono: NIK-POL Sp. z o.o., Bobrowniki,
Polska 276922613; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 276922613
(11) 14570 A. Wykreślono: NIK-POL Sp. z o.o., Bobrowniki,
Polska 276922613; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 276922613
(11) 14798 A. Wykreślono: Jan Gorgiel, Wolsztyn, Polska
970032090; Wpisano:GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
(11) 14798 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417;
Wpisano: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko,
Polska 367883417
(11) 14798 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417; Wpisano: GORGIEL
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417
(11) 22754 A. Wykreślono: PAŃCZYK ZOFIA, Poręba, Polska;
Wpisano: ZYCH-MYŁEK EWELINA, Tarnobrzeg, Polska
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA ochronne
NA ZNAKI TOWAROWE
Udzielone prawa
(od nr 325 501 do nr 326 200)
(111) 325501
(220) 2019 02 20
(210) 496149
(151) 2019 10 21
(441) 2019 04 23
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ASTILLO
(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) 325502
(220) 2019 02 20
(210) 496156
(151) 2019 10 21
(441) 2019 04 23
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) LOOPER
(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) 325503
(220) 2019 02 24
(210) 496339
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stylowe ZAKUPY! Twój STYL
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnoróżowy, czarny, fioletowy,
czerwony, różowy, ciemnożółty, jasnoniebieski
(531) 10.03.11, 24.17.04, 27.05.01, 26.11.02, 26.02.07, 29.01.15
(510), (511) 3 antyperspiranty, dezodoranty do użytku osobistego,
mydła, preparaty do golenia, jonon, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki
upiększające, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, woda lawendowa, lotony do celów kosmetycznych, mieszaniny zapachowe,
mleczko kosmetyczne, olejek migdałowy, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, olejek lawendowy, olejek różany, ołówki
do brwi, produkty perfumeryjne, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, pomadki do ust, puder do makijażu, tusze

do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
szampony, szminki, sztuczne paznokcie, woda toaletowa, woda kolońska, woda zapachowa, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, farby do włosów, lakiery
do włosów, żele do wybielania zębów, 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt (hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne,
aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, procesory
tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki
znaków optycznych, zapisane i niezapisane nośniki dźwięki, obrazu
i danych wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych),
a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski cyfrowe DVD i inne
cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia do zapisywania, transmisji lub
odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, optyczne nośniki danych,
drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne
nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier
komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny,
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza
fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe
systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety,
czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka), etui na okulary,
14 agaty, amulety, biżuteria, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła
sztrasowego, bransoletki, bransoletki do zegarków, breloczki, broszki, chronografy, chronometry, diamenty, dzieła sztuki z metali szla-
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chetnych, figurki z metali szlachetnych, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, kasetki na biżuterię, kolczyki, łańcuszki, łańcuszki
do zegarków, medaliony, medale, monety, naszyjniki, obrączki, ozdoby biżuteryjne, ozdoby z bursztynu, ozdoby z kości słoniowej, ozdoby ze srebra, pallad, perły, popiersia z metali szlachetnych, posągi/
posążki z metali szlachetnych, spinki do krawatów, spinki do mankietów, szpilki, szpilki do krawatów, sztabki metali szlachetnych, zegarki,
zegary, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze,
druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe,
litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura i przedmioty wykonane
z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły
biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy i worki
z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 25 berety, bielizna damska, bielizna osobista, biustonosze,
bluzki, bluzy, kombinezony, bryczesy, buty, chusty, cylindry, czapki,
drewniaki, dżerseje, espadryle, etole, fulary, garnitury, getry, halki,
kalosze, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, legginsy, majtki, mantyle, mitry, mundury, nakrycia głowy, obuwie gimnastyczne i sportowe, odzież, odzież
ze skóry, okrycia wierzchnie, palta, pantofle, paski, peleryny, pelisy,
piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, togi, T-shirty, żakiety pikowane, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych
i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji
dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty
CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski
optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym,
karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory
obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty
fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy
do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania

81

i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury,
czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty
tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane,
reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży
i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania
czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie
w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie
części powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych,
usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją
wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego
pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie
kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi
w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie
i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań, badania
preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi
w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu
i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/
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modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów,
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych
dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa
i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób
trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo w zakresie składania zamówień, usługi w zakresie tworzenia i komunikacji z otoczeniem
wewnętrznym i zewnętrznym w ramach komunikacji marketingowej
i public relations, 36 usługi agencji badających zdolność kredytową,
analizy finansowe, usługi w zakresie tzw. home banking, operacje
bankowe, emisja bonów wartościowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, doradztwo w sprawach finansowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja kart kredytowych, factoring, informacja finansowa, informacja bankowa, operacje finansowe, operacje walutowe,
usługi finansowe, notowania giełdowe, lokaty kapitałowe, inwestycje kapitałowe, obsługa kart debetowych, obsługa kart kredytowych,
maklerstwo, pośrednictwo giełdowe, usługi powiernicze, finansowanie pożyczek, operacje w zakresie rozrachunkowości finansowej,
transakcje finansowe, usługi ubezpieczeniowe, wycena finansowa,
38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym
za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji,
usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów
radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa
przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych

za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie
dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, transmisja,
nadawanie i transmisja programów filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych, teletekstowych lub transmisji, transmisja
treści cyfrowych w sieciach danych, w tym przesyłanie strumieniowe
i wideo na żądanie, telekomunikacja za pośrednictwem platform
i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna
wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości internetowe-komunikatory internetowe), 39
dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży
i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka
i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw
edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska
człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji,
usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi
studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych,
organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka, w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści cyfrowych
za pośrednictwem sieci danych, w szczególności pobierania treści
cyfrowych, strumieniowej transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier
w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych,
produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii
komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych
z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako
usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów
telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie
wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czynników
energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania
ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji
społecznych i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje
informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego,
akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach
programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych,
akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów
pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków
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odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji o związanych z nimi
produktach, usługi w zakresie tworzenia i komunikacji z otoczeniem
wewnętrznym i zewnętrznym w dziedzinie redakcji aktualności
na stronach internetowych, przygotowywania i publikacji informacji
(tekstów) w Internecie, współpracy przy redagowaniu informacji
(tekstów), publikacji i czasopism, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie
ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym
także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo technologiczne, zarządzanie serwerami, elektroniczne przechowywanie danych i elektroniczne tworzenie kopii zapasowych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie programów
do przetwarzania danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników po programach, projektowanie i pisanie stron domowych
i stron internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni (server hosting), zapytania i badania w bazach danych i w Internecie w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie wskazówek i informacji w zakresie
technologii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem
technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie
elektronicznej przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem
oprogramowania komputerowego, usługi udostępniania krajowych
i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, usługi w zakresie tworzenia i komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym w dziedzinie obsługi profili i stron firmowych w mediach społecznościowych, 44 usługi stylistów, usługi w zakresie tworzenia oraz
kreowania wizerunku i stylu, usługi doradztwa w zakupach jako usługi stylistów, doradztwo w zakresie modelowania sylwetki, pielęgnacji
urody, stosowania preparatów i produktów kosmetycznych, manicure, masaż, usługi fryzjerskie, implantacja włosów, usługi wizażu, salony piękności, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, tatuowanie,
informacja o wymienionych usługach.

(111) 325504
(220) 2019 02 25
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) Zentiva, k.s., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) BONADEA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 496432

(111) 325505
(220) 2019 03 04
(210) 496680
(151) 2019 10 21
(441) 2019 05 20
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BONELLA
(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
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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) 325506
(220) 2019 03 04
(210) 496681
(151) 2019 10 21
(441) 2019 05 20
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HONEY MAPLE
(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 pro-
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duktami 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) 325507
(220) 2019 03 13
(210) 497150
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) krzysztof piątek
(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, woda kolońska, perfumy, woda perfumowana,
produkty i preparaty do pielęgnacji ciała, płyny przed goleniem
i po goleniu, 5 suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, mineralne suplementy odżywcze, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
białkowe suplementy diety, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, mineralne suplementy diety, preparaty witaminowe, herbaty ziołowe do celów medycznych, napoje stosowane
w lecznictwie, wody mineralne do celów leczniczych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, 9 komputerowe bazy
danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie,
oprogramowanie gier, aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji,
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane
media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste
cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 16 papier i karton, druki,
fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały do rysowania i materiały dla artystów, materiały drukowane,
arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały drukowane, książki, albumy, albumy kolekcjonerskie, broszury, drukowane
materiały ilustracyjne, kalendarze, karty, katalogi, naklejki, 25 odzież,
odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, 28 gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt sportowy, piłki do gier i zabaw, układanki [puzzle], urządzenia do gier, zdrapki do gier loteryjnych, gry
planszowe, 29 batony na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze
na bazie orzechów, batoniki na bazie owoców i orzechów, chipsy
owocowe, batony owocowe, przekąski na bazie owoców, produkty
z suszonych owoców, jogurty, kompozycje owoców przetworzonych,
30 batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, batony energetyczne,
batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batoniki muesli, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony na bazie granoli, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, karmelki [cukierki], muesli, napoje na bazie
czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, cukierki jako
słodycze, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze, lody spożywcze,
jogurt mrożony, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, galaretki owocowe jako słodycze, herbaty owocowe, 32 woda, woda mineralna, woda gazowana, woda stołowa, napoje izotoniczne, napoje
izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów,
napoje i soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe nektary, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity.
(111) 325508
(220) 2019 03 13
(210) 497157
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań (PL)

(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 02.01.08, 02.01.17, 02.01.23
(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, woda kolońska, perfumy, woda perfumowana,
produkty i preparaty do pielęgnacji ciała, płyny przed goleniem
i po goleniu, 5 suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, mineralne suplementy odżywcze, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
białkowe suplementy diety, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, mineralne suplementy diety, preparaty witaminowe, herbaty ziołowe do celów medycznych, napoje stosowane
w lecznictwie, wody mineralne do celów leczniczych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, 9 komputerowe bazy
danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie,
oprogramowanie gier, aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji,
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane
media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste
cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 16 papier i karton, druki,
fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały do rysowania i materiały dla artystów, materiały drukowane,
arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały drukowane, książki, albumy, albumy kolekcjonerskie, broszury, drukowane
materiały ilustracyjne, kalendarze, karty, katalogi, naklejki, 25 odzież,
odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, 28 gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt sportowy, piłki do gier i zabaw, układanki [puzzle], urządzenia do gier, zdrapki do gier loteryjnych, gry
planszowe, 29 batony na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze
na bazie orzechów, batoniki na bazie owoców i orzechów, chipsy
owocowe, batony owocowe, przekąski na bazie owoców, produkty
z suszonych owoców, jogurty, kompozycje owoców przetworzonych,
30 batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, batony energetyczne,
batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batoniki muesli, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony na bazie granoli, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, karmelki [cukierki], muesli, napoje na bazie
czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, cukierki jako
słodycze, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze, lody spożywcze,
jogurt mrożony, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, galaretki owocowe jako słodycze, herbaty owocowe, 32 woda, woda mineralna, woda gazowana, woda stołowa, napoje izotoniczne, napoje
izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów,
napoje i soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe nektary, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity.

Nr 3/2020
(111) 325509
(220) 2019 02 14
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732)	HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 495922

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, różowy, żółty
(531) 26.01.04, 26.01.22, 26.01.12, 29.01.15, 25.01.25
(510), (511) 32 napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, piwo, preparaty do przygotowywania napojów, preparaty do sporządzania
likierów, soki warzywne, soki owocowe, syropy do napojów, woda
gazowana, woda i napoje mineralne, woda stołowa, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 41 usługi w zakresie rozrywki i rekreacji, usługi salonów gier, kasyn, organizowanie i prowadzenie
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie
konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw i targów
z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie festynów, spotkań towarzyskich i okolicznościowych, balów, dyskotek, kursów, pokazów,
szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
konkursów, usługi w zakresie: edukacji, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, organizowanie wypoczynku, usługi salonów fitness
i klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji fizycznej, organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie zarządzania restauracjami, kawiarniami, hotelami, sklepami oraz szkoleniem
personelu obsługującego w/w obiekty, usługi galerii i salonów wystawienniczych, wynajem sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny
i telefoniczny, wynajem sal na imprezy rozrywkowe, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi
w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów
rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne polegające na fotografowaniu osób, przedmiotów natury,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek
i tekstów innych niż reklamowe, rezerwacja biletów do kin i teatrów,
43 hotele, motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i innych
podmiotach zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi
realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
domy opieki dla osób w podeszłym wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi,
narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, usługi cateringowe, opieka nad dziećmi, hotele,
motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne,
rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach
zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi realizowane
w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia: wypożyczanie, krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, usługi cateringowe.
(111) 325510
(220) 2019 02 07
(210) 495710
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 24
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540) CLEAR BASE DISTILLATION
(510), (511) 35 rozwój działalności gospodarczych, zarządzanie nimi
i prowadzenie ich w branży opieki zdrowotnej, branży marihuany
leczniczej, branży konopi siewnych i w branży zaawansowanych
technologii, porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą,
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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, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej marihuany leczniczej,
marihuany i konopi siewnych, sprzedaż i dystrybucja marihuany
leczniczej, marihuany, konopi siewnych i ich pochodnych, sprzedaż
marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i ich pochodnych,
produktów i akcesoriów z konopi indyjskich i konopi siewnych, produktów spożywczych, napojów, preparatów do higieny osobistej,
preparatów do pielęgnacji skóry, odzieży i akcesoriów odzieżowych,
artykułów gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, druków i akcesoriów dla palaczy, marketing marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i ich pochodnych poprzez zarządzanie
programami pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucję marihuany
leczniczej oraz zapewnianie programów pomocy cenowej w zakresie
marihuany leczniczej, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej,
marihuany, konopi siewnych i ich pochodnych oraz sprzętu i produktów do podawania marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i ich pochodnych takich jak fajki ręczne, fajki wodne, nargile,
nebulizatory, urządzenia rozpylające, waporyzatory doustne, spreje
do jamy ustnej, kapsułki żelowe, tabletki, nasączane konopiami siewnymi płyny, balsamy, olejki, kremy i plastry transdermalne, sprzedaż
nebulizatorów, urządzeń rozpylających, sprejów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, tabletek, nasączanych konopiami siewnymi płynów,
balsamów, olejków, kremów 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, cygarniczek, 40 przetwarzanie i produkcja
marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i ich pochodnych
na rzecz innych osób na ich zamówienie i według specyfikacji, 42
prace rozwojowe w zakresie marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i ich pochodnych oraz sprzętu i produktów do podawania marihuany leczniczej, marihuany, konopi leczniczych i ich pochodnych oraz żywności i napojów bezalkoholowych, mianowicie
opracowywanie produktów dla osób trzecich, usługi opracowywania produktów w zakresie marihuany leczniczej, marihuany i konopi
siewnych, usługi badawcze w zakresie marihuany leczniczej, marihuany i konopi siewnych, medyczne usługi badawcze w zakresie marihuany leczniczej, marihuany i konopi siewnych, badania naukowe
w dziedzinie genetyki i inżynierii genetycznej.

(111) 325511
(220) 2018 09 24
(210) 490890
(151) 2019 12 16
(441) 2019 07 29
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magdalena .....Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii
KRAMARZ POLSKA
(540)

(591) zielony, czerwony, biały, szary, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, termoizolowane profile metalowe, profile metalowe do celów termoizolacyjnych,
profile z metalu na drzwi, boazeria metalowa, fasady metalowe, dachy
i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele
konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, deski dachowe z metalu, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele
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konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe
panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe
do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe
do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie,
aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty
z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, folia aluminiowa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami
fotoelektrycznymi, 11 ogrzewanie podłogowe, termiczne kolektory
słoneczne do ogrzewania, piece słoneczne, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem
odprowadzania ciepła, kolektory słoneczne do celów grzewczych,
akumulatory ciepła, urządzenia do magazynowania energii cieplnej
do ogrzewania, systemy chłodzące do lodowisk, urządzenia do chłodzenia powietrza, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części
maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki
do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze zamontowane
w oknach, systemy HVAC ( instalacje do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła), 36 pozyskiwanie funduszy na wynalazki,
alokacja aktywów, finansowanie działalności przemysłowej, finansowanie projektów, finansowanie rozwoju produktów, fundusze inwestycyjne wzajemne, handel udziałami, informacje finansowe dla inwestorów, informacje inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, inwestycje
przemysłowe, konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, konsultacje finansowe w sektorze energetyki, nabywanie
w celu prowadzenia inwestycji finansowych, pozyskiwanie funduszy
dla rozwoju nowych technologii, pozyskiwanie funduszy dla wynalazców, pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych, usługi badawcze w zakresie inwestycji finansowych, usługi badawcze dotyczące
inwestycji, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz
wynalazców, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka
na rzecz instytucji badawczych, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm, usługi finansowania kapitałem wysokiego
ryzyka na rzecz firm powstających i rozwijających się, usługi finansowania projektów, usługi inwestycyjne w zakresie kapitału wysokiego
ryzyka i kapitału na przedsięwzięcia, usługi w zakresie pozyskiwania
funduszy, finansowanie projektów rozwojowych, 42 badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, badania naukowe, opracowanie
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii,
badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii,
badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie
graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie metod produkcji,
projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe
w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, planowanie projektu, projektowanie modeli, projektowanie
przyrządów, projektowanie opakowań, analiza projektu produktu,
analizy wykonalności projektu, projektowanie wykładzin podłogowych, projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych,
projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie naukowe i technologiczne, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie wydarzeń mających
wpływ na środowisko w obrębie budynków, usługi w zakresie badań
środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, ocena zagrożeń środowiskowych, usługi konsolacyjne dotyczące planowania
środowiskowego, kompilacja informacji dotyczących warunków środowiskowych, usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
doradztwo w zakresie projektów technologicznych, badania i opracowywanie projektów technicznych, projektowanie szkła i produktów

szklanych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi
projektowania przestrzeni handlu detalicznego, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne, projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, projekty architektoniczne w zakresie
dekoracji ścian zewnętrznych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi projektowania dotyczące elementów do krycia
dachów, usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń biurowych, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz statków,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie
i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, usługi
projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
sanitarnymi, opracowanie projektów technicznych w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla [offset CO2], 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, 45 zarządzanie prawami
autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób
i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów,
licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego
poprzez ich licencjonowanie, ochrona praw autorskich, ochrona własności intelektualnej, doradztwo związane z ochroną praw autorskich,
doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo
związane z ochroną znaków towarowych, usługi związane z ochroną
własności przemysłowej, doradztwo związane z ochroną patentową.

(111) 325512
(220) 2019 02 20
(210) 496185
(151) 2019 08 27
(441) 2019 05 13
(732) BICZAK ARTUR, BICZAK PIOTR ART AND PLAY SPÓŁKA
CYWILNA, Latchorzew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kulkolina
(540)

(591) czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, różowy, zielony, żółty,
ciemnożółty, szary, biały
(531) 03.13.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 tworzywa plastyczne do modelowania, masy plastelinowe, zestawy mas plastycznych do samodzielnego formowania dla
dzieci, masy do zabawy dla dzieci, masy w postaci kuleczek do samodzielnego formowania dla dzieci, 28 zabawki.
(111) 325513
(220) 2019 06 20
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) KOŚMIDER PAWEŁ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zenwire
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01

(210) 501402
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(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne.

(111) 325514
(220) 2019 08 13
(210) 503442
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732) WYPIEKI GRUZIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIGINAL PRODUCT WYPIEKI GRUZIŃSKIE Georgian bakery
(540)

(591) biały, ciemnożółty, brązowy, czarny, czerwony, żółty
(531) 01.15.05, 05.07.02, 08.01.01, 08.01.07, 09.01.10, 25.01.15,
26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 chleb, bułki, produkty i półprodukty zbożowe, wyroby
cukiernicze, wyroby piekarnicze, produkty pszczele, sól, przyprawy
i dodatki smakowe, wypieki, bułeczki z dżemem fasolowym, kanapki
gotowe, świeża pizza, tosty francuskie, bułki nadziewane, bagietki
z nadzieniem, ciasto na bazie jaj, wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, przekąski składające
się głównie z chleba, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej, detalicznej i wysyłkowej pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, wyrobów piekarniczych, informacja handlowa, dystrybucja prospektów i próbek, 43 opracowywanie przepisów
kulinarnych dla celów gastronomicznych, usługi gastronomiczne,
usługi barów, barów szybkiej obsługi, kawiarni, restauracji, restauracji samoobsługowych, zajazdów, stołówek, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering.
(111) 325515
(220) 2019 08 28
(151) 2020 01 15
(441) 2019 09 30
(732) PAWLUS RAFAŁ KAMLOT, Świebodzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRISTAR PREMIUM PELLET
(540)

(210) 503921

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 paliwa.
(111) 325516
(220) 2018 11 09
(151) 2019 10 07
(441) 2019 05 06
(732) WRZEŚNIEWSKI MATEUSZ, Bydgoszcz (PL);
BANACH TOMASZ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Patologia Piekielne towarzystwo
(540)

(210) 492544

(591) szary, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 03.03.01, 02.01.02, 02.01.04, 02.01.21
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(510), (511) 9 nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], płyty DVD, pliki
mp3, pliki mp4, taśmy z nagraniami muzyki, taśmy audio zawierające
muzykę, płyty kompaktowe z muzyką, dyski optyczne z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, nagrania wideo z muzyką, nagrane dyski
laserowe zawierające muzykę, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, dyski optyczne [LD] do przechowywania muzyki, muzyka cyfrowa
do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona
z Internetu, etui na urządzenia do przechowywania muzyki, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, stacje dokujące do cyfrowych
odtwarzaczy muzyki, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona
z Internetu, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, programy komputerowe do przetwarzania
plików z muzyką cyfrową, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana
z witryn internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, programy komputerowe do odczytu maszynowego, stosowane do odtwarzania muzyki,
muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 41 występy zespołów muzycznych na żywo, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe
w postaci występów zespołów muzycznych. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 325517
(220) 2019 02 08
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) STRAMA PIOTR, Szaflary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRAMA PANELS KLIK! i gotowe.
(540)

(210) 495734

(591) niebieski, czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony,
granatowy, fioletowy
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.15, 07.01.08
(510), (511) 19 listwy podłogowe, panele klinkierowe, cegła klinkierowa, asfalt, belki niemetalowe, beton, bitumiczne powłoki dachowe,
boazeria, kamień budowlany, cement, cegły, płyty cementowe, płyty
klinkierowe, dachówki, pokrycia dachowe niemetalowe, drewno budowlane, deski (drewno budowlane), rury drenażowe niemetalowe,
drzwi niemetalowe, płyty drogowe niemetalowe, gonty, granity, wyroby kamieniarskie, materiały do budowania pokrywania dróg, konstrukcje niemetalowe, kratownice niemetalowe, kruszywo, kształtki
rurowe niemetalowe, maszty, mozaiki dla budownictwa, ogrodzenia
niemetalowe, okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, okna witrażowe, parkiety, płytki podłogowe niemetalowe, glazura, gres, terakota, profile dla budownictwa niemetalowe, rynny niemetalowe,
rusztowania niemetalowe, szkło budowlane, sztuczny kamień, tarcica, tłuczeń, żaluzje niemetalowe i nietekstylne, słupy niemetalowe,
podpory niemetalowe, przegrody niemetalowe, smoła, ściany niemetalowe, zbrojenia dla budownictwa niemetalowe, wapień, wapno,
żwir, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie instalowania i naprawy
wszelkich instalacji, wykonywanie budowli „pod klucz”, konserwacja urządzeń, nadzór budowlany, wykonywanie prac budowlanych,
montażowych, instalacyjnych, roboty ogólnobudowlane, związane
ze wznoszeniem budynków o dowolnym przeznaczeniu i wykańczaniem pomieszczeń.
(111) 325518
(220) 2019 02 08
(210) 495752
(151) 2019 10 22
(441) 2019 05 06
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUDZIE I BOGOWIE
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji

88

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 3/2020

przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28
gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 325519
(220) 2019 02 11
(151) 2019 10 22
(441) 2019 04 23
(732) BANDURA ROLAND, Pawłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZISCO

(540)

(591) czarny, żółty, biały
(531) 26.04.03, 26.04.11, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi wykonywania robót ogólnobudowlanych i specjalistycznych w zakresie obiektów kubaturowych i liniowych-rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, telekomunikacyjnych, przesyłowych, rozbiórek i burzenia obiektów budowlanych,
robót ziemnych, wykonywanie robót spawalniczych, usługi wykonywania sieci cieplnych i gazowych, usługi budowy stacji redukcyjnych
i redukcyjno-pomiarowych gazu, usługi wykonywania przyłączy gazowych, systemów ochrony katodowej, układów kogeneracyjnych, usługi nadzoru budowlanego, usługi wykonywania instalacji wewnętrznych gazowych, wodnych, telekomunikacyjnych i elektrycznych.
(111) 325520
(220) 2019 02 11
(210) 495839
(151) 2019 10 16
(441) 2019 04 15
(732) SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ri.Spekt
(510), (511) 12 części i akcesoria pojazdów, opony do pojazdów.
(111) 325521
(220) 2018 10 10
(210) 491486
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 24
(732) PROBLIND AUGUSTYNIAKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Sułkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROBLIND
(510), (511) 20 rolety, rolety okienne, rolety drzwiowe, rolety tekstylne, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety papierowe, rolety
wewnętrzne, rolety okienne wewnętrzne, rolety dachowe, rolety
wolnowiszące, plisy okienne, rolki do zasłon, karnisze do zasłon,
szyny do zasłon, rolki do zasłon, kółka do zasłon, krążki z tworzyw
sztucznych do zasłon, drążki do zasłon, uchwyty do zasłon nie z materiałów tekstylnych, wieszaki do zasłon, uchwyty z tworzyw sztucznych do drążków, haki do zasłon, zasłony dekoracyjne z koralikami,
dekoracje przestawne wiszące, sznury do podwiązywani zasłon, zasłony bambusowe, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do okien.
(111) 325522
(220) 2018 11 05
(210) 492310
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 03
(732) ZŁOTY LIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZŁOTY LIN
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi hotelowe, usługi restauracyjne.
(111) 325523
(220) 2018 11 05
(210) 492363
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAURON
(540)

(210) 495838
(591) biały, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.04.04, 26.04.09
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(510), (511) 1 gazy zestalone do celów przemysłowych, gaz ochronny
stosowany przy spawaniu, gazy techniczne, w tym: acetylen, czterochlorek acetylenu, gaz do aerozoli, amoniak, amonowy aldehyd,
octan amylu, argon, azot, azotany, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, hel, metan, tlen, tlenek węgla, wodór, powietrze sprężone, siarkowodór, tlen techniczny, związki azotowe, chemikalia nieorganiczne,
4 energia elektryczna, brykiety, paliwa stałe z węgla kamiennego
i brunatnego, węgiel, torf jako paliwo, biopaliwa, paliwa gaz generatorowy, gaz czadnicowy, gaz olejowy, gaz oświetleniowy, 7 alternatory, generatory prądu przemiennego, generatory elektryczności,
urządzenia do przenoszenia i transportu, 12 lądowe pojazdy i środki
transportu, pojazdy specjalistyczne do transportu towarów, osób,
paliwa i energii, 19 drewno rąbane surowe, 20 niemetalowe i niemurowane zbiorniki magazynujące i zasobnikowe, niemetalowe i niemurowane zbiorniki retencyjne popiołów i piasków dennych, niemetalowe i niemurowane zbiorniki magazynowe biomasy, niemetalowe
i niemurowane zbiorniki olejów, materiały do wyplatania takie jak:
trzcina, wiklina, korek, 31 drewno nieobrobione, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub używając środków telekomunikacji w tym przez
Internet następujących towarów: pojazdów, części i akcesoria do tych
pojazdów, odpadów i złomu, drewna, produktów z drewna, usługi
sprzedaży oraz obrót paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, metalami, materiałami budowlanymi i wyposażeniem sanitarnym, wyrobami chemicznymi, komputerami, oprogramowaniem komputerowym, częściami elektronicznymi, maszynami i urządzeniami
przemysłowymi, sprzedaż wydawnictw także wydawnictw stanowiących pomoc w edukacji i muzycznych, urządzeń stosowanych
w górnictwie, kontrola stanu zapasów energii i paliw w oparciu
o bazy danych, usługi analizy kosztów w związku z zużyciem energii
elektrycznej, usługi w zakresie oferowania zestawień statystycznych
w zakresie zużycia energii elektrycznej, pośrednictwo w zakresie zawierania umów handlowych dotyczących dostarczania energii elektrycznej, doradztwo finansowe jako rachunkowość, 36 pośrednictwo
i usługi finansowe, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pozyskiwanie środków finansowych lub wykorzystywanie środków finansowych klientów poprzez ich inwestowanie, pozyskiwanie środków finansowych lub wykorzystywanie środków finansowych klientów dla
celów dobroczynnych lub dla zabezpieczenia pożyczek bądź innych
operacji finansowych, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie inwestycji powierniczych, leasing finansowy, usługi finansowe
świadczone w ramach holdingów finansowych, udzielanie kredytów,
agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej/cieplnej, usługi obrotu papierami wartościowymi w dziedzinie
energetyki w postaci świadectw pochodzenia na energię odnawialną, doradztwo podatkowe nie dotyczące prowadzenia rachunków,
37 budowa, rozbudowa, modernizacja sieci i urządzeń energetycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych,
wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych
obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz w zakresie montażu i wznoszenia budynków
i budowli z elementów prefabrykowanych, wykonywanie konstrukcji
i pokryć dachowych, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, górnictwo, roboty wydobywcze w górnictwie, górnictwo surowców
energetycznych, górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, górnictwo torfu, górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, górnictwo
rud uranu i toru, górnictwo surowców innych niż energetyczne, górnictwo rud metali, górnictwo rud żelaza, górnictwo rud metali nieżelaznych, górnictwo rud miedzi, górnictwo rud cynkowo-ołowiowych,
doradztwo z zakresu remontów instalacji energii elektrycznej, czyszczenie i naprawa kotłów wraz z ich urządzeniami pomocniczymi, płukanie chemiczne sieci ciepłowniczych i wymienników ciepła, wykonywanie odgałęzień w sieciach ciepłowniczych, regeneracja
urządzeń i maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja podzespołów i elementów urządzeń i armatury, wynajem sprzętu
budowlanego i burzącego, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, obsługa i naprawa pojazdów silnikowych, wynajem i obsługa
operatorska przenośników, ładowarek-zwałowarek, kruszarek młotkowych, stołów wibracyjnych, wag przemysłowych, wózków wygarniających, maszyn do kopania, wypożyczanie maszyn do robót ziemnych, obsługa urządzeń nawęglania i odpopielania, obsługa układów
hermetyzacji polegająca na szczelnym zamknięciu kotłów pyłowych,
obsługa bunkrów szczelinowych czyli zasobników węgla polegają-
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cych na podawaniu węgla do kruszarki lub kotła, obsługa urządzeń
ładowarko zwałowarek i wywrotnic wagonowych, obsługa urządzeń
wózków wygarniających, obsługa urządzeń instalacji podawania biomasy, obsługa bocznic kolejowych polegająca na prowadzeniu oględzin technicznych taboru kolejowego i naprawach bieżących taboru
kolejowego, budowanie linii kolejowych, prefabrykacja i montaż
konstrukcji stalowych, w zakresie mostów i estakad oraz konstrukcji
budynków, prefabrykacja i montaż urządzeń transportu paliw stałych, w tym przenośników taśmowych, stacji rozładunkowych, zbiorników magazynujących i węzłów przesypowych, budowa dróg, stawianie fundamentów, wiercenie studni, usługi rozbiórkowe
i wyburzeniowe obiektów budowlanych, nadzór nad wyburzaniem
budynków, wyburzanie obiektów inżynierii wodno-lądowej, montaż
rusztowań, szalowanie wykopów, usługi w zakresie remontów budynków, usługi budowlane, w tym usługi wykonywania instalacji budowlanych, tynkowanie, usługi pokrywania powierzchni podłogowych, usługi tapetowania i pokrywania ścian (oblicowania ścian),
usługi malowania i szklenia, usługi robót budowlanych związanych
ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi
wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych, budowa obiektów
budowlanych, obiektów mostowych, obiektów inżynierskich czyli
dróg, ulic, mostów, wiaduktów, estakad, naziemnych przejść, tuneli,
podziemnych przejść, tam, jazów (budowli hydrotechnicznych),
przepustów na ciekach wodnych, kominów wolnostojących, masztów, wież radiowych, chłodni kominowych, silosów, budynków i budowli przemysłowych o charakterze produkcyjnym i magazynowym,
linii elektroenergetycznych, rurociągów, infrastruktury drogowej
i szynowej, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, instalacja
urządzeń do wytwarzania energii, instalacja odgromników, instalacje monitoringu stanu sieci ciepłowniczych i węzłów, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja urządzeń i systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, wykonanie instalacji cieplnej, gazowej
i klimatyzacyjnej, usługi stolarki budowlanej, usługi instalowania
maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia przemysłowego,
usługi sprzątania nieruchomości, usługi prania i czyszczenia materiałów włókienniczych i futrzarskich, obsługa techniczna systemu tłumienia wybuchów polegająca na ich konserwacji i kontroli zgodnie
z zaleceniami producenta urządzenia oraz doprowadzenia ich do stanu gotowości po ich zadziałaniu, obsługa techniczna wybuchów polegająca na ich konserwacji i kontroli zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz doprowadzenia ich do stanu gotowości
po ich zadziałaniu, 39 obsługa bocznic kolejowych, w zakresie usług
transportu kolejowego, polegająca na przyjmowaniu pod względem
technicznym i handlowym wagonów, obsłudze posterunków ruchu
i prowadzeniu bocznicy kolejowej oraz przetaczaniu wagonów
w celu wykonywania czynności rozładunkowych i załadunkowych,
jak również zestawianie i formowanie pociągów, usługi pośredniczenia w zawieraniu umów dotyczących rezerwacji i organizacji podróży, usługi biur podróży w tym organizacja wycieczek i zwiedzania,
usługi pilotażu wycieczek i przewodników turystycznych, usługi informacji turystycznej, 40 wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej wytwarzania pary wodnej i gorącej wody,
uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, recyklingu odpadków, utylizacji śmieci, rozdzielanie odpadów, spalanie odpadów, przetwarzanie i rafinacja ropy naftowej, gazu, źródeł energii naturalnej oraz paliw do wytwarzania energii i energii elektrycznej, zimna, ciepła,
powietrza i wody, wytwarzanie mocy i energii, usługi poligraficzne,
usługi drukarskie, obróbka materiałowa, przetwarzanie, produkcja
brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego i brunatnego, odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd, wzbogacanie i przetwarzanie torfu,
obróbka skrawaniem części dla osób trzecich, spawanie, przetwarzanie węgla, przetwarzanie materiałów paliwowych, rafinacja paliw,
wytwarzanie i przetwarzanie energii, wynajem transformatorów
elektrycznych, obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych, oczyszczanie wody
dołowej, usługi w zakresie obróbki materiałowej, obróbki, odkażania
i unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych, obróbka odpadów
przemysłowych, przetwarzanie odpadów, ścinanie i obróbka drewna, usługi przetwarzania surowców wtórnych, w celu pozyskiwania
energii, 41 usługi w zakresie szkolenia specjalistycznego w zakresie
energetyki, usługi edukacji i nauczania: szkoły zasadnicze, licea
i technika zawodowe, pozaszkolne formy kształcenia: organizowanie
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, kursów edukacyjnych, usługi orkiestry, usługi związane z rekreacją, organizowanie
wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie
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stadionów i innych obiektów sportowych, usługi sportowe i kulturalne, w tym: organizowanie zawodów, imprez i zajęć sportowych i rekreacyjnych, usługi edukacji sportowej, usługi prowadzenia obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, usługi wydawnicze
w tym w zakresie gier komputerowych, oprogramowania komputerowego, książek szkolnych i pomocy edukacyjnych w wersji papierowej i na nośnikach danych, publikowanie, edycja i dystrybucja periodyków w tym: wykazów, list adresowych i telefonicznych, czasopism,
magazynów, gazet, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, tekstów i elektronicznych mediów, także obsługa publikacji elektronicznych on-line, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi
mikro-wydawnictwa, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, prenumerata prasy, usługi publikacji elektronicznej, w tym publikacja tekstu osób trzecich w formacie CD, DVD, usługi edukacji artystycznej, w tym: prowadzenie i organizowanie zajęć, warsztatów,
szkoleń i imprez o charakterze artystycznym, usługi związane z wystawianiem przedstawień artystycznych, usługi studia nagrań, 42
doradztwo z zakresu eksploatacji i remontów instalacji energii elektrycznej, bezpieczeństwa budowy sieci i korzystania z urządzeń wytwarzających prąd i napędzanych prądem elektrycznym, zasad BHP,
programowanie sterowników wykorzystywanych w systemach sterowania procesami przemysłowymi, obsługa systemów sterowania
odpowiadających za sterowanie i wizualizację procesu przemysłowego, parametryzacja układów regulacyjnych węzłów cieplnych
opartych o regulatory pogodowe, kontrola i testowanie jakości, certyfikacja, usługi testowania maszyn i urządzeń, kontrola maszyn
i urządzeń przemysłowych, usługi ważenia przemysłowego, kontrola
jakości w zakresie systemów komputerowych, testowanie systemów
alarmowych i monitorujących, kontrola nawierzchni torowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami, prowadzenie dokumentacji technicznej w związku z działalnością bocznic kolejowych polegającej
na przyjmowaniu pod względem technicznym i handlowym wagonów, prowadzeniu oględzin technicznych taboru kolejowego, naprawach bieżących taboru kolejowego, obsłudze posterunków ruchu
i prowadzenie bocznicy kolejowej oraz przetaczania wagonów
w celu wykonywania czynności rozładunkowych i załadunkowych,
jak również zestawianie i formowanie pociągów, usługi pomiarowe,
usługi doradztwa w zakresie planowania zużycia energii elektrycznej, 43 usługi hotelarskie, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, usługi gastronomiczne: bary,
stołówki, kawiarnie, restauracje, usługi turystyczne, przygotowywanie i podawanie napojów, usługi gastronomiczne świadczone przez
ruchome placówki gastronomiczne, usługi rezerwacji turystycznej,
w tym noclegów, miejsc na podróż i miejsc na wycieczki, usługi informacji turystycznej, świadczenie usług związanych z zapewnieniem
pokoi i wyżywienia w ośrodkach turystycznych, domach turystycznych, kwaterach prywatnych, usługi pośredniczenia w zawieraniu
umów dotyczących świadczenia usług związanych z turystyką, wypoczynkiem i rekreacją.

(111) 325524
(220) 2019 02 03
(210) 495516
(151) 2019 10 29
(441) 2019 03 18
(732) FRAŚ ADRIAN AF HOMES HANDEL-NIERUCHOMOŚCI,
Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AF HOMES HANDEL-NIERUCHOMOŚCI
(540)

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, galanterii,
odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, odzieży dziewczęcej, swetrów, topów, odzieży wierzchniej dla kobiet i mężczyzn,
odzieży wierzchniej dla dziewcząt i chłopców, odzieży wierzchniej dla
dzieci, odzieży sportowej, odzieży wieczorowej, odzieży treningowej,
odzieży do spania, sukienek, sukni, t-shirtów, koszulek, bluzek, spód-

nic, koszul, spodni, bielizny damskiej, bielizny męskiej, bielizny dziecięcej, obuwia, 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe,
wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne
dotyczące nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności
nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, planowanie
inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, oszacowania majątku
nieruchomego, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące
nabywania nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych,
usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie odnawiania
dzierżawy nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, budynkami handlowymi, centrami handlowymi, osiedlami mieszkaniowymi, kompleksami budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych,
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów,
budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych,
budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja
budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne,
usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie
budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze
dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi
informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania
budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów
budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie
budynków prefabrykowanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych,
wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie
projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy.
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(111) 325525
(220) 2019 02 04
(151) 2019 10 29
(441) 2019 03 18
(732) SMEO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e faktoring.net
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 495535

(591) jasnoniebieski
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 wyceny handlowe, analizy kosztów, audyt działalności
gospodarczej, badania biznesowe, badania rynku i analizy biznesowe,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, 36 informacje finansowe, informacje finansowe i wyceny, informacje finansowe dla inwestorów, informacje finansowe
dostarczane za pomocą środków elektronicznych, informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych,
faktoring, finansowe (informacje-), inwestycje finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, 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 za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie
informacji finansowych online, usługi finansowania, usługi pośrednictwa finansowego, wycena aktywów [finansowa], wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 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) 325526
(220) 2019 02 04
(151) 2019 10 29
(441) 2019 03 18
(732) CZERNY MARIAN MCN, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oxyCentrum
(540)

(210) 495541

(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi świadczone przez dietetyków, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie odżywiania, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie informacji
w zakresie suplementów diety, udzielanie informacji żywieniowych
w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych,
udzielanie informacji w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciala do celów medycznych, usługi doradztwa w zakresie
kontrolowania wagi, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, usługi
lecznicza w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, usługi
w zakresie kuracji odchudzających, badanie sprawności fizycznej,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej,
fizjoterapia, hydroterapia, masaże, masaż tkanek głębokich, masaż
stóp, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo medyczne w zakresie
dermatologii, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych,
usługi medycyny alternatywnej, aromaterapia, moksybucja, refleksologia, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], masaż gorącymi
kamieniami, masaż terapeutyczny shiatsu, analiza kosmetyczna, doradztwo dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne, depilacja woskiem, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, manicure,
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz i na ciało, usługi spa,
organizowanie zakwaterowania w związku z usługami leczniczymi.
(111) 325528
(220) 2019 02 14
(210) 495860
(151) 2019 10 22
(441) 2019 04 23
(732) WĘGLARZ BARTŁOMIEJ RYSZARD WEBAM, Andrychów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZATOREK
(510), (511) 43 usługi noclegowe, wynajem miejsc noclegowych.
(111) 325529
(220) 2019 02 13
(210) 495874
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta PROSTO Z SERCA MASCARPINO SERNIK NA ZIMNO
smak waniliowy NOWOŚĆ DODAJ MASCARPONE MLEKO
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 02.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej [medyczne], kliniki medyczne, badania medyczne, konsultacje medyczne, usługi w zakresie leczenia medycznego.
(111) 325527
(220) 2019 02 04
(210) 495548
(151) 2019 10 25
(441) 2019 05 06
(732)	A.E.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALT HOUSE
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(591) czerwony, różowy, pomarańczowy, żółty, złoty, zielony,
niebieski, fioletowy, biały, szary, srebrny, brązowy
(531) 08.01.15, 11.01.01, 11.03.05, 11.03.09, 11.03.20, 25.01.15,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.15

92
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(510), (511) 30 ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasto na słodkie
wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, gotowe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe desery jako wyroby piekarnicze, gotowe
mieszanki do pieczenia, koncentraty i półprodukty w formie proszku
do przygotowywania: deserów, pianek, serników, kremów, wyroby
piekarnicze i cukiernicze w proszku, mieszanka do ciasta, mieszanki
ciasta, mieszanki do ciast, mieszanki do sporządzania ciast, mieszanki
gotowe do pieczenia, mleczne wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty do ciast, preparaty sporządzania tortów, preparowane mieszanki do pieczenia, proszki do wyrobu ciast,
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, słodkie
wyroby cukiernicze nie dla celów medycznych, wyroby cukiernicze,
wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze zawierające kremy.

(111) 325530
(220) 2019 01 22
(210) 495081
(151) 2019 10 15
(441) 2019 05 27
(732)	GOLUBIEWSKI DANIEL P.H.U. SUNSET, Ełk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLARIUM SŁONECZNE IMPERIUM
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 01.03.13, 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi solarium, udostępnianie obiektów i sprzętu
do korzystania z solarium [opalanie].
(111) 325531
(220) 2019 01 25
(210) 495235
(151) 2019 10 28
(441) 2019 03 18
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTER PIECE
(540)

(591) czarny, czerwony, beżowy, brązowy
(531) 08.01.21, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 325532
(220) 2019 01 25
(210) 495241
(151) 2019 10 28
(441) 2019 03 18
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kremówka dekorowana

(540)

(591) brązowy, pomarańczowy, zielony, biały, beżowy, czarny
(531) 08.01.10, 05.07.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem,
ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie lub słone],
krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej,
rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 325533
(220) 2019 01 25
(210) 495242
(151) 2019 10 28
(441) 2019 03 18
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREMISIE
(540)

(591) brązowy, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, czerwony,
beżowy
(531) 08.01.11, 03.01.14, 01.03.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem,
ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie lub słone],
krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej,
rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 325534
(220) 2019 01 25
(210) 495243
(151) 2019 10 28
(441) 2019 03 18
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Deli Grano
(540)

(591) brązowy, zielony, beżowy, biały, fioletowy
(531) 08.01.22, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.

(111) 325535
(220) 2019 02 21
(210) 496209
(151) 2019 10 29
(441) 2019 04 15
(732) ŚWIĘTOCHOWSKI ŁUKASZ E-MEDIACOM, Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sklep-intymny.pl
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna gadżetów i akcesoriów
erotycznych za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż wysyłkowa
gadżetów i akcesoriów erotycznych.
(111) 325536
(220) 2019 02 21
(210) 496211
(151) 2019 10 29
(441) 2019 04 15
(732)	NOWAK PAWEŁ KLUBY MUZYCZNE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 FOUR MUSIC CLUB
(540)

ne, 35 doradztwo, informacja, ekspertyzy w zakresie budownictwa,
wprowadzanie do obrotu handlowego, promocja, reklama, pokazy
towarów: budowlane materiały metalowe, okna, drzwi oraz akcesoria
do drzwi i okien, zawiasy, kłódki, zamki, metalowe wyroby do stolarki
budowlanej, mebli i pojazdów, bramy, budowlane materiały z drewna i tworzyw sztucznych, belki, dźwigary, krokwie, wiązary dachowe,
okna i drzwi, listwy dekoracyjne i profilowe, schody, poręcze, prefabrykowane budynki, domy przenośne, ścianki działowe i elewacyjne
oraz wyrobów wyposażenia sanitarnego w budownictwie, 37 usługi
budowlane, usługi naprawy w zakresie budownictwa, usługi instalacyjne w zakresie budownictwa, usługi wykańczania i wyposażania
pomieszczeń w meble i elementy dekoracyjne.

(111) 325538
(220) 2019 03 14
(210) 497187
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) PUSTELAK-WIECH KATARZYNA ESTERA F.P.U.H., Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Estera
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 25 suknie ślubne, suknie wieczorowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line): sukien ślubnych i sukien wieczorowych,
reklama, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama internetowa, 40 usługi krawieckie, szycie na miarę
sukien ślubnych i wieczorowych, 42 projektowanie ubrań, projektowanie sukien ślubnych i wieczorowych, 45 wypożyczanie sukien
ślubnych i wieczorowych.
(111) 325539
(220) 2019 03 14
(210) 497196
(151) 2019 10 17
(441) 2019 07 01
(732) CEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paclan For Nature 100% RECYCLED
(540)

(531) 26.01.17, 27.05.01
(510), (511) 41 nocne kluby.
(111) 325537
(220) 2019 03 14
(151) 2019 10 10
(441) 2019 06 24
(732) LUMIFENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUMIFENS
(540)
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(210) 497168

(591) ciemnoszary, złoty
(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe: okna, drzwi oraz akcesoria do drzwi i okien, zawiasy, kłódki, zamki, wyroby do stolarki budowlanej, mebli pojazdów i bram, 19 budowlane materiały z drewna
i tworzyw sztucznych: belki, dźwigary, krokwie, wiązary dachowe,
okna i drzwi, listwy dekoracyjne i profilowe, schody, poręcze, prefabrykowane budynki, domy przenośne, ścianki działowe i elewacyj-

(591) biały, zielony, ciemnozielony, czerwony
(531) 29.01.14, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.11, 26.11.02,
26.11.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18,
26.01.21, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22,
24.17.05, 24.17.07, 24.17.19
(510), (511) 6 folia aluminiowa, folia metalowa do gotowania, pojemniki z folii aluminiowej, 16 torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, folia
spożywcza, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, torebki na kostki lodu,
papierowe torebki na kanapki, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki
do pieczenia z tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych
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na pieluszki jednorazowe, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, torebki z tworzyw sztucznych na pieluchy i artykuły higieniczne, plastikowe torebki do przechowywania
żywności do użytku domowego, torebki na kanapki z papieru lub
tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych do usuwania
odchodów zwierząt domowych, worki na śmieci, worki i torby papierowe, papierowe worki na odpadki spożywcze do użytku domowego, ściereczki z celulozy, ściereczki do twarzy z papieru, filtry
do kawy papierowe, bibuła filtracyjna, papier do pieczenia, pergamin do pieczenia, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, torby
papierowe, podstawki papierowe, papierowe chusteczki toaletowe, serwetki papierowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy, 21
pojemniki do stosowania w gospodarstwie domowym i w kuchni,
przybory do użytku domowego do czyszczenia, szmatki i ściereczki
do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do kurzu, ściereczki do szyb, ściereczki do polerowania, ściereczki do przecierania
okularów, ściereczki ochronne do prasowania, ściereczki do zmywania naczyń, ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], ściereczki
antystatyczne do użytku domowego, biodegradowalne tacki, gąbki
kuchenne, gąbki toaletowe, gąbki czyszczące, pakuły czyszczące,
rękawice do czyszczenia do użytku domowego, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, szmatki bezkłaczkowe do czyszczenia, zmywaki
do naczyń, zmywaki druciane do czyszczenia, rękawice kuchenne,
rękawice ogrodnicze, rękawice gumowe do użytku domowego, wata
stalowa [czyściki], talerze papierowe, naczynia biodegradowalne,
naczynia jednorazowego użytku.

(111) 325540
(220) 2019 03 15
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEDZ naturalne
(540)

(210) 497217

(591) zielony
(531) 05.03.15, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 29 sery, twarogi, mleko, masło, margaryny i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne.
(111) 325541
(220) 2019 01 18
(151) 2019 10 24
(441) 2019 03 04
(732) PANEK KRYSTIAN ROBERT, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRONIARZ
(540)

(210) 494969

(531) 03.07.19, 18.05.05, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 12 drony cywilne, drony dostawcze, drony wojskowe,
drony wyposażone w kamerę, poduszkowce, pojazdy elektryczne,
pojazdy lotnicze, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, samochody autonomiczne, silniki elektryczne do pojazdów lądowych,
statki kosmiczne, zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, autonomiczne pojazdy
podwodne do badania dna morskiego, balony na gorące powietrze,
helikoptery z kamerą, pojazdy opancerzone, spadochrony, sterowce,
25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki [chustki], bandany
na szyję, berety, bielizna osobista, czapki jako nakrycia głowy, daszki
jako nakrycia głowy, kamizelki, koszule, krawaty, koszulki z krótkim
rękawem, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kombinezony [odzież], kapelusze papierowe [odzież],
maski na oczy do spania, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], ocieplacze, odzież haftowana, opaski na głowę, pelerynki, pikowane
kurtki [odzież], piżamy, rękawiczki, rękawiczki bez palców, skarpetki,
stroje przeciwdeszczowe, szaliki, majtki, okrycia wierzchnie [odzież],

paski [odzież], podkoszulki sportowe, pulowery, stroje plażowe, 35
badania biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, przygotowywanie zeznań podatkowych,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi handlu
detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz
do pobrania, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie porównywania
cen, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, audyt działalności gospodarczej,
38 transfer strumieniowy danych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych online, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], usługi w zakresie wideokonferencji,
41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dystrybucja filmów, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów, fotografia, nauczanie indywidualne,
montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, fotoreportaże,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów
innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, przekazywanie know-how [szkolenia],
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, reżyseria filmowa,
inna niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np.
do filmów], studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pokazów filmowych,
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane
przy pomocy symulatorów, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, wynajem urządzeń do gier, wypożyczanie zabawek.

(111) 325542
(220) 2019 02 11
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) SZYMOJKO MARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O! Fryzjerzy by Szymojko
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04

(210) 495809
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(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, materiałów
reklamowych z dziedziny fryzjerstwa, promocja sprzedaży, rozpowszechnianie ogłoszeń i plakatów reklamowych, prezentowanie
produktów dla celów sprzedaży artykułów fryzjerskich, reklama radiowa, reklama w czasopismach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama internetowa usług fryzjerskich, organizowanie
targów i wystaw, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 44 analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w zakresie
urody, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, mycie włosów szamponem,
salony fryzjerskie, fryzjerstwo, usługi fryzjerskie, usługi farbowania
włosów, usługi obcinania włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry
głowy, uzupełnienie włosów, zabiegi kosmetyczne dla włosów.

(111) 325543
(220) 2019 02 15
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) MACIEJCZYK JERZY JM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jm
(540)

(210) 495990

(531) 26.04.06, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 24.17.02
(510), (511) 9 aparatura pomiarowa, systemy pomiarowe, urządzenia i przyrządy pomiarowe, komputerowe urządzenia peryferyjne
zewnętrzne, oprogramowanie komputerowe stałe i ładowalne, sterujące programy komputerowe nagrane, interfejsy i sterowniki [informatyka], elektryczna aparatura kontrolno-sterująca, mikrofony,
urządzenia do wzmacniania dźwięku, przewody akustyczne, membrany [akustyka], aparatura do wyważania, urządzenia i przyrządy
do fizyki, kable elektryczne, kable koncentryczne, współosiowe, 41
organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji i seminariów,
kształcenie praktyczne jako pokazy, usługi tłumaczenia, wypożyczanie sprzętu audio, 42 badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 325544
(220) 2019 02 20
(210) 496145
(151) 2019 10 21
(441) 2019 04 23
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HASS
(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
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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) 325545
(220) 2016 09 01
(210) 461002
(151) 2019 10 31
(441) 2016 11 07
(732) TŁOCZNIA WARECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TŁOCZNIA WARECKA 1947 SOK TŁOCZONY Z JABŁEK SOK
100% + WIT. C NATURALNIE MĘTNY
(540)

(591) biały, brązowy, zielony, czerwony, żółty
(531) 05.01.03, 05.03.11, 05.07.13, 19.01.03, 19.01.12, 15.01.01,
07.15.05, 02.07.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, produkty do produkcji napojów bezalkoholowych, napoje owocowe, soki owocowe, a zwłaszcza
soki tłoczone bez konserwantów, wyciągi z owoców, syropy, soki i napoje owocowo-warzywne, wody mineralne gazowane i niegazowane.

(111) 325546
(220) 2018 08 21
(210) 489553
(151) 2019 10 30
(441) 2018 12 17
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ADNEBOL
(510), (511) 5 środki przeciwbólowe, środki przeciwzapalne, środki
przeciwgorączkowe.
(111) 325547
(220) 2019 03 18
(210) 497272
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732)	GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CUKROWNIA SOPLICOWO
(510), (511) 30 cukierki, karmelki, czekolady, batony, pianka w czekoladzie, marcepanki, lody spożywcze, pralinki, cukier trzcinowy, cukier
biały.
(111) 325548
(220) 2019 03 18
(210) 497279
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) ZINN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZPROWIZJI
(540)

(591) niebieski, różowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, analiza rynku,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych,
komputerowe zarządzanie bazami danych, obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, reklama banerowa, reklama i marketing,
reklama i usługi reklamowe, reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w internecie dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu,
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez internet,
rozpowszechnianie reklam poprzez internet, rozpowszechnianie
reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych,
systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie biznesowych informacji statystycznych, udostępnianie
i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w internecie, udostępnianie informacji handlowych, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej,
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, udostępnianie skomputeryzowanych informacji handlowych,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, wynajem powierzchni reklamowej na stronach
internetowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, 36 agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa
handlu nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko

nieruchomości], finansowanie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, ocena nieruchomości
[wycena], organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie wynajmu nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem internetu,
udostępnianie informacji finansowych online, udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi konsultacyjne
dotyczące nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi wykazów
nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, wycena
budynków, wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, 38 elektroniczna wymiana danych przechowywanych
w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, transmisja
danych przez internet, udostępnianie forów internetowych online,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi komputerowych
tablic ogłoszeń, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w internecie i innych mediach, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz
osób trzecich, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, 41 edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą internetu czy ekstranetów, publikowanie czasopism internetowych, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie
publikacji on-line, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania],
udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udzielanie informacji edukacyjnych
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, 42 hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting stron internetowych, oględziny nieruchomości, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, tworzenie
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie stron
internetowych, udostępnianie strony internetowej z informacjami
w dziedzinie aranżacji wnętrz, wynajem przestrzeni pamięciowej
na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych.

(111) 325549
(220) 2019 03 18
(210) 497299
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seni man DERMATOLOGICALLY TESTED
(540)

(591) granatowy, szary, czerwony, zielony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 5 wkładki urologiczne dla mężczyzn (artykuły higieniczne).
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(111) 325550
(220) 2019 03 18
(210) 497323
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRADYCYJNA RECEPTURA KUFLOWE MOCNE MOCNO
WARZONE CENIONE PRZEZ SMAKOSZY
(540)

(111) 325553
(220) 2017 01 09
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732)	AVENTUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pożyczka plus
(540)

97
(210) 466039

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.01.18, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badanie opinii publicznej, analizy kosztów doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, reklama,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 agencje
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, pożyczki [finansowanie],
pożyczki ratalne, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie finansami.

(591) złoty, beżowy, biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.15, 25.01.15, 11.03.03, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 32 piwo, drinki na bazie piwa, preparaty do produkcji napojów.
(111) 325551
(220) 2019 07 03
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) SUNDOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUNDOSE
(510), (511) 5 suplementy diety.

(111) 325554
(220) 2019 03 21
(210) 497512
(151) 2019 10 21
(441) 2019 06 24
(732) KULEC-KARAMPOTIS ANNA STUDIO FRYZJERSKIE TRENDY,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRENDY NAILS FASHION
(540)

(210) 501832

(111) 325552
(220) 2018 12 20
(210) 494105
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 30
(732) INTER API SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fair play
(510), (511) 9 odzież chroniąca przed urazami, kaski ochronne do jazdy konnej, kamizelki ochronne, rękawice do jazdy konnej chroniące przed urazami, sztylpy na nogi dla jeźdźców chroniące przed
urazami, 18 wyroby rymarskie, uprzęże, pasy do uprzęży, nagłówki
uprzęży, derki dla koni, podkłady pod siodło, potniki/czapraki do jazdy konnej, siodła, wyroby siodlarskie, puśliska, łęki siodłowe, ochraniacze i pokrowce na siodła, ogłowia dla koni, wodze, lejce, uzdy,
uwiązy, kantary, lonże, ochraniacze transportowe i nakolanniki dla
koni, ochraniacze na nogi konia, ochraniacze na kopyta, ochraniacze
na ogon, nauszniki dla koni, worki na obrok, siatki na siano, podkowy, wędzidła, kiełzna jako część ogłowia dla koni, munsztuki jako
część ogłowia dla koni, paski do ostróg, strzemiona, gumowe części do strzemion, strzemiona skórzane i plastikowe, paski do spodni,
baty i palcaty, owijki na nogi konia i podkłady pod owijki, nauszniki
dla koni, frędzelki przeciw muchom, popręgi, napierśniki, wypinacze,
czambony, mostki do lonżowania, lonże, baty, palcaty i bicze, lassa
skórzane, 21 szczotki dla koni, zgrzebła dla koni, grzebienie dla koni,
torby i pojemniki na szczotki, 25 odzież sportowa do jazdy konnej,
w tym czapki i cylindry do jazdy konnej, kapelusze jeździeckie, bryczesy, kurtki i kamizelki do jazdy konnej, rękawiczki jeździeckie, skarpety, podkoszulki, koszule i bluzki do jazdy konnej na konkursach,
zawodach i pokazach hippicznych, buty do jazdy konnej, sztylpy,
czapsy, paski, fraki jeździeckie, pokrowce na fraki jeździeckie, pokrowce na buty dojazdy konnej, chusty, fulardy, czapki, plastrony,
szaliki, krawaty.

(591) ciemnoszary, niebieski
(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia i sprzedaży towarów
takich jak: kosmetyki: kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry,
maseczki do twarzy, maseczki do peelingu, podkłady barwiące (płyny, pasty, pudry), pudry do makijażu, pudry higieniczne, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
depilatory, dezodoranty, lotony do włosów, środki do mycia, układania, farbowania i pielęgnacji włosów, środki do golenia (kremy,
pianki, płyny), środki do makijażu i demakijażu twarzy i oczu, środki przeznaczone do ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do opalania, środki do rozjaśniania skóry, środki przeciw
zmarszczkom, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, preparaty antycellulitowe, pigment kosmetyczny, preparaty do korekty brwi
i linii oczu oraz towarów jak: narzędzie i przyrządy ręcznie sterowane
do stosowania w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, w salonach
piękności, w gabinetach odnowy biologicznej i medycznej, maszynki
do obcinania włosów, aparaty do układania włosów, elektrotermiczne urządzenia do układania włosów, szczotki, grzebienie, przybory
toaletowe do włosów, włosy sztuczne, peruki, ozdoby do włosów,
w celu ich sprzedaży i swobodnego wyboru w centrum handlowym,
sklepie wielobranżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie telezakupów, sprzedaż
promocyjna ww. towarów dla osób trzecich, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych, usługi (agencje) eksportowe i importowe, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia
przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, usługi promocyjne i marketingowe, 44 higiena i troska
o urodę istot ludzkich, w tym prowadzenie gabinetów fryzjerskich,
kosmetycznych i salonów piękności, kosmetyka stosowana w salonie piękności jak: makijaż permanentny, pigrnentacja, tatuowanie,
medyczna pielęgnacja urody, usługi manicure, usługi wizażu, biotatuażu, usługi gabinetów odnowy biologicznej, działalność paramedyczna, prowadzenie solariów, organizowanie pokazów fryzjerskich
i kosmetycznych.
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(111) 325555
(220) 2019 07 11
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 19
(732) KARCZ PAWEŁ, Spytkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) & INSURIO POLSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ
(540)

(210) 502145

(591) złoty, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.13, 24.17.25
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych.
(111) 325556
(220) 2019 08 07
(210) 503242
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. green oils
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 325557
(220) 2019 04 17
(210) 498880
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732)	GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIMILAC
(510), (511) 5 żywność dla dzieci i niemowląt, mleko modyfikowane
dla niemowląt, odżywki dla wcześniaków i niemowląt na bazie mleka krowiego z dodatkami tłuszczu roślinnego, mleko dla niemowląt,
mleko dla dzieci, odżywki dla dzieci, substytuty mleka matki, substancje dietetyczne do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla
niemowląt, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, 29 mleko i produkty mleczne, mleko w proszku, napoje mleczne z przewagą mleka, mleko w proszku o różnych smakach, 35 usługi
reklamowe, marketingowe, promocyjne, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, usługi prowadzenia sprzedaży mleka w proszku, mleka w proszku dla dzieci, żywności dla dzieci
i niemowląt, produktów mlecznych, mleka modyfikowanego dla niemowląt, odżywek dla dzieci.
(111) 325558
(220) 2019 04 05
(210) 498346
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 26
(732) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOBIJET
(510), (511) 7 maszyny tnące z wykorzystaniem wody pod wysokim
ciśnieniem i wody pod ultra wysokim ciśnieniem, pompy wysokociśnieniowe, części do urządzeń do cięcia strumieniem wody, zawory
wysokociśnieniowe, cylindry wysokociśnieniowe, przecinarki do metalu, ceramiki, szkła, betonu i kamienia, urządzenia do czyszczenia
pod wysokim ciśnieniem, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, pompy, urządzenia do cięcia pod wysokim ciśnieniem.

(111) 325559
(220) 2019 08 13
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) ROTOMO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Walendów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) more than tea bubbletea7
(540)

(210) 503432

(591) pomarańczowy, zielony, fioletowy
(531) 01.15.15, 01.15.25, 07.11.25, 19.03.03, 26.01.01, 26.11.01,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 napoje mleczne, koktajle mleczne, jogurt, w tym jogurt o smaku owocowym, jogurt smakowy, desery owocowe, w tym
wietnamski deser owocowy che, wietnamski deser owocowy banh
chuoi, wietnamski deser owocowy nom hoa chuoi, gotowe desery,
w tym wietnamski deser banh trung thu, wietnamski deser banh flan,
wietnamski deser tao pho, wientamski deser thach den, wietnamski
deser banh troi, wietnamski deser banh chay, wietnamski deser banh
khao mon, wietnamski deser thach rau cau, wietnamski deser ruou
nep, wietnamski deser o ma, herbata mleczna z mlekiem będącym
głównym składnikiem, 30 kawa, w tym wietnamska kawa ca phe sua
da, wietnamska kawa ca phe trung, herbata, w tym herbata zielona,
herbata oolong, herbata czarna, herbata mleczna, herbata mrożona,
herbata smakowa, herbata z pianką, napoje sporządzone z herbaty,
w tym napoje zawierające żelki, kuleczki tapioki, pudding, 32 napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, w tym
wietnamski napój owocowy sinh to, napoje półmrożone, lemoniada,
w tym wietnamska lemoniada chanh muoi, napoje mleczne, słodkie
napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, 43 restauracje, usługi barowe, bary, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem.
(111) 325560
(220) 2019 04 08
(210) 498354
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732)	ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inofem Activ
(540)

(591) fioletowy, różowy
(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty odżywcze i witaminowe
do celów medycznych i leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy mineralne do żywności
do celów leczniczych, suplementy diety do celów żywnościowych
i dietetycznych nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy
mineralne do żywności nie do celów medycznych, preparaty roślinne
do użytku medycznego, 30 dietetyczne środki spożywcze nie do celów medycznych takie jak: wysoko-proteinowe batoniki zbożowe,
przekąski zbożowe, roślinne preparaty zastępujące kawę, substytuty
kawy, przekąski zbożowe z wysoką zawartością błonnika, dietetyczne preparaty roślinne i ziołowe nie do celów medycznych.
(111) 325561
(220) 2019 04 08
(210) 498353
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732)	ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inofem Duo
(540)
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celów poligraficznych, folie laminowane do nakładania na podłoże,
dla celów poligraficznych, folie do zabezpieczania i znakowania druków, dla celów poligraficznych, folie barierowe (izolacyjne), dla celów
poligraficznych, folie polipropylenowe, dla celów poligraficznych,
folie poliestrowe, dla celów poligraficznych, folie octanowe, dla celów poligraficznych, folie okienkowe, dla celów poligraficznych, folie
do laminowania (aktywowane cieplnie) z nadrukiem, dla celów poligraficznych, folie metalizowane do laminowania, dla celów poligraficznych, folie holograficzne do laminowania, dla celów poligraficznych .

(591) fioletowy, różowy, ciemnoróżowy, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.13
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty odżywcze i witaminowe
do celów medycznych i leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy mineralne do żywności
do celów leczniczych, suplementy diety do celów żywnościowych
i dietetycznych nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy
mineralne do żywności nie do celów medycznych, preparaty roślinne
do użytku medycznego, 30 dietetyczne środki spożywcze nie do celów medycznych takie jak: wysoko-proteinowe batoniki zbożowe,
przekąski zbożowe, roślinne preparaty zastępujące kawę, substytuty
kawy, przekąski zbożowe z wysoką zawartością błonnika, dietetyczne preparaty roślinne i ziołowe nie do celów medycznych.
(111) 325562
(220) 2019 06 03
(210) 500616
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732)	GRZYB MARCIN, WACHNICKI SEBASTIAN ALL4VENDING
SPÓŁKA CYWILNA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALL4VENDING.pl
(540)

(111) 325564
(220) 2018 10 05
(151) 2019 09 24
(441) 2019 05 20
(732) CIECIERSKI TOMASZ SEBASTIAN, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TriPLUS ALOE VERA
(540)

(210) 491311

(591) zielony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy do użyźniania gleby, nawozy organiczne, nawozy mineralne, nawozy mineralno-organiczne, preparaty z mikroelementów dla roślin, stymulatory wzrostu roślin, 44 usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, w zakresie agrotechniki i oprysków
ręcznie i/lub za pomocą naziemnych urządzeń samojezdnych oraz
samolotów.
(111) 325565
(220) 2019 03 21
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) SADOWSKI JACEK DEMO, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HYRNY ENERGY
(540)

(210) 497489

(591) czarny, zielony, jasnozielony
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 35 prowadzenie detalicznej i hurtowej sprzedaży jako
sklep stacjonarny, indywidualny sklep internetowy oraz przez internetowe platformy sprzedażowo-aukcyjne produktów takich jak:
maszyny i urządzenia vendingowe, dystrybutory do wody POU, ciśnieniowe ekspresy kawowe, wrzutniki monet, czytniki banknotów,
terminale do płatności zbliżeniowej, filtry do wody, klucze kodujące,
szybkozłączki hydrauliczne, kawy ziarniste oraz instant, czekolady instant, mleko w proszku, herbaty instant, zupy instant, desery instant,jednorazowe kubeczki papierowe oraz plastikowe, mieszadełka,
chemii czyszczącej.
(111) 325563
(220) 2019 08 05
(151) 2020 01 20
(441) 2019 09 16
(732) WOLFF TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPRESS
(540)

(210) 503114

(591) biały, niebieski, szary
(531) 09.05.13, 09.05.25, 26.04.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych stosowane w laminowaniu
papieru, kartonu i folii, dla celów poligraficznych, folie z tworzyw
sztucznych do uszlachetniania druku, dla celów poligraficznych, folie laminacyjne do nakładania na podłoża, dla celów poligraficznych,
termofolie, dla celów poligraficznych, folie do laminowania na gorąco, dla celów poligraficznych, folie do laminowania na zimno, dla

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 29.01.14, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 02.01.01,
02.01.04, 26.05.08, 26.05.14, 26.05.18, 26.13.25
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane, napoje
energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone
proteinami, napoje orzeźwiające, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki owocowe lub warzywne, wody mineralne i gazowane,
napoje serwatkowe, nektary owocowe, piwo, 45 licencjonowanie
własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami.
(111) 325566
(220) 2018 10 08
(210) 491375
(151) 2019 06 05
(441) 2018 12 17
(732) TUREK-SMOŁUCHA MALWINA INSTYTUT KREATYWNOŚCI
I BIZNESU, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DERMAHAIR
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów.
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(111) 325567
(220) 2014 05 09
(210) 428436
(151) 2019 10 25
(441) 2014 08 18
(732) JEZNACH WOJCIECH WJ KONSULTING, Klaudyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) noble life
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i promocji, informacja o powyższych usługach, 36 usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja o powyższych usługach, 41 usługi w zakresie rozrywki, usługi organizowania i prowadzenia imprez, informacja
o powyższych usługach.
(111) 325568
(220) 2019 06 24
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 19
(732) CAFE CAMELO, S.L., Madryt (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMELO
(540)

(210) 501478

(591) czerwony, żółty, szary, czarny
(531) 03.02.13, 05.01.12, 06.06.01, 06.06.03, 07.05.01, 26.05.01,
26.05.15, 26.05.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 kawa, herbata.
(111) 325569
(220) 2019 05 31
(210) 500542
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 15
(732) KROPLEWSKI ZYGMUNT ZAKŁADY DRZEWNE POLDAN
EKSPORT-IMPORT, Sławno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KB KROPLA BAŁTYKU
(540)

(591) jasnozłoty, złoty, ciemnozłoty
(531) 24.09.05, 24.09.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, organizowanie wynajmu mieszkań, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, 37 budowanie nieruchomości, budowanie domów, budownictwo mieszkaniowe, wznoszenie obszarów mieszkalnych.
(111) 325570
(220) 2019 05 31
(210) 500547
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 15
(732) KROPLEWSKI ZYGMUNT ZAKŁADY DRZEWNE POLDAN
EKSPORT-IMPORT, Sławno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KROPLA BAŁTYKU

(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, organizowanie wynajmu mieszkań, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, 37 budowanie nieruchomości, budowanie domów, budownictwo mieszkaniowe, wznoszenie obszarów mieszkalnych.

(111) 325571
(220) 2015 09 18
(210) 447136
(151) 2019 10 16
(441) 2015 12 21
(732) POLYCHEM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PURLIT
(510), (511) 17 materiały wypełniające, klejące, uszczelniające i materiały klejąco-uszczelniające dla budownictwa.
(111) 325572
(220) 2019 03 21
(151) 2019 10 21
(441) 2019 06 24
(732) PHU JAGR-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Granlan
(540)

(210) 497511

(591) brązowy, czarny, biały, żółty
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne: jogurty, kefir, koktajle mleczne, margaryna, masło, mleczne produkty,
mleko, napoje mleczne z przewagą mleka, oleje roślinne, podpuszczka, produkty serowarskie, sensatka, smalec, surowce do produkcji
tłuszczy jadalnych, śmietana, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego produktów mleczarskich oraz tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
(111) 325573
(220) 2018 12 10
(210) 493617
(151) 2019 10 16
(441) 2019 04 15
(732) LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LE§TA
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, organizowanie działalności gospodarczej, badanie
i analiza rynku, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, pośrednictwo pracy,
opracowywanie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, pozyskiwanie komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, sprzedaż oprogramowania komputerowego,
sprzedaż sprzętu komputerowego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
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sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, sprzedaż lub wynajem sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, 36 pośrednictwo w sprawie odszkodowań
i zadośćuczynień dla ofiar wypadków komunikacyjnych, osobowych,
rzeczowych, losowych, przy pracy, błędów lekarskich i medycznych,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia od wypadków,
ubezpieczenia losowe, ubezpieczenia majątkowe, pośrednictwo
w ściąganiu należności, pośrednictwo w handlu nieruchomościami
(kupno-sprzedaż, wycena, najem, sporządzanie umów), doradztwo
w sprawach finansowych, operacje finansowe, organizacja zbiórek
finansowych, pożyczki, ratalne, umowy kredytowe, doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, tworzenie funduszy, pośrednictwo
giełdowe, 39 agencje turystyczne, organizowanie wycieczek, transport karetkami ratunkowymi, transport poszkodowanych w wypadku, transport chorych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie pojazdów, rezerwacja transportu, 41 doradztwo zawodowe,
porady w zakresie zawodu lub zmiany zawodu, porady w zakresie
szkolenia lub edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, publikowanie książek czasopism, tekstów, tłumaczenia,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz pracowni
specjalistycznych, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania komputerowego i rozwoju sprzętu komputerowego, instalowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, wypożyczanie sprzętu komputerowego, badania naukowe
i prace rozwojowe, 44 porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, placówki rekonwalescencji, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi rehabilitacyjne, usługi telemedyczne, usługi medyczne, opieka
pielęgniarska, 45 doradztwo prawne i usługi prawne.

(111) 325574
(220) 2018 12 27
(210) 494252
(151) 2019 09 30
(441) 2019 03 25
(732) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ
ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miligard
(540)

(531) 26.01.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy doglebowe i dolistne, stymulatory wzrostu roślin, chemikalia do stosowania w pestycydach, chemikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicznych
u roślin, dodatki chemiczne do fungicydów, produkty chemiczne
stosowane w leczeniu chorób roślin, dodatki glebowe, fosforany [nawozy], materiały poprawiające kondycję gleby, naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, podłoża hodowlane, odżywki dla roślin, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, preparaty do nawożenia gleby, preparaty
bakteryjne do celów rolniczych, środki chemiczne do ochrony roślin
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytniczej, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych,
produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin, produkty
mineralne do użytku w hodowli roślin, środki zabezpieczające dla
roślin, środki zwiększające plony upraw, zaprawy do nasion, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, środki filtracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte
w tej klasie, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, mikroorganizmy
do degradacji toksyn [inne niż do celów medycznych], mieszanki
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania
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jako nawozy rolnicze, organiczne proszki i preparaty do ulepszania
gleby, organohalogenosilany, pierwiastki śladowe do upraw, podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], podłoża hodowlane, pokrycia humusowe, polimery do użytku w produkcji rolniczych środków
chemicznych, powłoki do nasion [nawóz], pożywki do liści, preparaty
bakteryjne do użytku w leśnictwie, preparaty bakteryjne do użytku
w ogrodnictwie, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw,
preparaty odżywcze dla roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin, preparowane gleby, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości
kwiatów ciętych, produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób
roślin, produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, roztwory azotanu wapnia do stosowania przy zanieczyszczeniu gleby, składniki
odżywcze do kwiatów, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne dla
rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do ochrony roślin
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy,
środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], środki chemiczne
do zapobiegania chorobom winorośli, środki chemiczne do zaprawiania nasion, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku
w rolnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku
w ogrodnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, środki chemiczne przeciwpylne do użytku na ziarnie, środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki do konserwacji kwiatów, środki do nawożenia ogrodu
[nawozy], środki do ochrony nasion, stymulatory wzrostu [inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnych], środki do wypełniania
ubytków w drzewach [leśnictwo], środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki owadobójcze (dodatki chemiczne do-), środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, środki stymulujące wzrost
[inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], substancje
do pobudzania wzrostu roślin, substancje do regulacji wzrostu roślin,
substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], substancje do użytku ogrodniczego wyprodukowane przy pomocy inżynierii genetycznej, substraty dla roślin, substytuty gleby, ziarno słodownicze [nawóz], tworzywa sztuczne w postaci proszków, płynów lub past,
szczepionki mikrobiologiczne, inne niż do użytku medycznego, 5
produkty farmaceutyczne 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,
insektycydy, środki wabiące insekty, preparaty do niszczenia szkodników, środki do odstraszania owadów i robactwa, środki do tępienia
szkodników, środki owadobójcze, insektycydy do użytku domowego, insektycydy do użytku w rolnictwie, środki algobójcze, trucizny,
preparaty przeciwpasożytnicze, biocydy, fumiganty, lanwicydy, kadzidełka do odstraszania owadów, lepy na muchy, paski pokryte klejem do stosowania przeciwko robactwu, spraye przeciw owadom,
zawieszki odstraszające owady, chusteczki nasączone środkiem odstraszającym owady, leki, wyroby medyczne, nutraceutyki jako suplementy diety, preparaty ziołowe i napary do celów leczniczych,
leki ziołowe, leki pomocnicze i wspierające leczenie, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do celów leczniczych,
produkty i substancje dietetyczne, dietetyczne środki odżywcze,
żywność dietetyczna, żywność dla niemowląt, środki odżywcze
do celów leczniczych, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne,
preparaty i artykuły weterynaryjne, dermokosmetyki, kosmetyki
o działaniu leczniczym, kosmetyki o działaniu leczniczym dla dzieci
i niemowląt, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, algicydy do celów rolniczych, biocydy, biopestycydy rolnicze, biopestycydy do użytku domowego, chusteczki
nasączone środkiem odstraszającym owady, fumiganty, kulki
na mole, nematocydy, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, obroże przeciwpchelne, oleje przeciw gzom, owicydy, papier przeciwmolowy, paski pokryte klejem do stosowania przeciwko robactwu,
preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty do kontroli in-
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sektów, preparaty do niszczenia robactwa, preparaty do niszczenia
szkodników, płyn odstraszający muchy, środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], środki algobójcze, spraye przeciw owadom, rozpylacze przeciwpchelne, regulatory wzrostu owadów [igr],
pyretrum [proszek], proszki do zabijania pcheł, preparaty zapobiegające tworzeniu się alg w wodzie, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw mchom, preparaty do zwalczania pleśni, preparaty
do zwalczania myszy, preparaty do zwalczania insektów, preparaty
do usuwania alg, preparaty do tępienia larw, preparaty grzybobójcze
do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze do użytku
domowego, preparaty grzybobójcze do użytku medycznego, preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, środki zarodnikobójcze,
środki wabiące owady, środki przeciwko gryzoniom, środki przeciw
roztoczom, środki przeciw pasożytom, środki odstraszające zwierzęta, środki odstraszające komary, środki odstraszające mole, środki
odstraszające owady, środki nicieniobójcze, środki grzybobójcze,
środki do tępienia much, środki do odstraszania ptaków, środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników,
środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy],
trociczki do odymiania, trutki na szczury, trociczki do odymiania jako
środki odkażające, preparaty diagnostyczne, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, odczynniki stosowane w genetycznej
diagnostyce weterynaryjnej, nasienie zwierząt, środki odstraszające
insekty dla psów, wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, szczepionki, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt,
wskaźniki biologiczne do monitorowania procesów sterylizacji
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty do mycia zwierząt,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów medycznych, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki do paszy
do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, detergenty do celów medycznych.

(111) 325575
(220) 2019 01 09
(210) 494607
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732)	ADVANTAGE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Advantage Media
(510), (511) 35 reklama programmatic, czyli technologie oraz sposoby ich wykorzystania do automatyzacji sprzedaży i zakupu reklamy
w Internecie, usługi w celu zapewnienia optymalizacji przychodów
z reklam wydawców reklam internetowych, pośredniczenie w sprzedaży wybranych miejsc reklamowych, zapewniając optymalizację
ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów w tym zakresie.
(111) 325576
(220) 2019 02 21
(151) 2019 10 29
(441) 2019 04 15
(732)	ELLIPSIS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ellipsis ENERGY
(540)

(210) 496210

(531) 26.01.04, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 35 analizy kosztów, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania

biznesem, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, 42 audyt energetyczny, badania naukowe, badania techniczne, badania w zakresie środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, miernictwo, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie budowlane,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne.

(111) 325577
(220) 2015 09 18
(210) 447152
(151) 2019 10 18
(441) 2015 12 21
(732) WANIO GRZEGORZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EVERBERG ONE STEP AHEAD
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 35 działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania), 36 podatki, 45 usługi prawne.
(111) 325578
(220) 2017 03 13
(210) 468782
(151) 2019 10 24
(441) 2019 05 27
(732) BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ZA MIASTEM
(540)

(531) 06.07.08, 06.07.25, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.
(111) 325579
(220) 2017 08 24
(210) 475750
(151) 2019 10 21
(441) 2019 05 27
(732) SENA E. I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q11
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.21, 27.05.01
(510), (511) 1 płyny eksploatacyjne do samochodów, mianowicie
płyny przekładniowe, płyny sprzęgłowe, płyny do sprzęgieł i systemów hamulcowych i do skrzyni biegów, płyny hydrauliczne, płyny
do obwodów hydraulicznych, płyny hydrauliczne składające się
z płynów hamulcowych, płynów przekładniowych, płynów do układu kierowniczego ze wspomaganiem i płynów sprzęgłowych, płyny
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chłodzące do samochodów, płyny chłodzące przeznaczone do systemów chłodzenia samochodów, preparaty chemiczne do przepłukiwania, eliminacji i usuwania osadów, zanieczyszczeń z chłodnic, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny do chłodnic,
chłodziwa silnikowe, zimowe płyny do spryskiwaczy, preparaty
i środki zapobiegające zamarzaniu, ciecze i/lub płyny chłodzące
do pojazdów samochodowych, preparaty chemiczne zapobiegające
zamarzaniu, chłodziwa, płyny hamulcowe, płyny chłodzące
do chłodnic pojazdów, odmrażacze, preparaty chemiczne zapobiegające zamarzaniu do pojazdów, środki chemiczne do usuwania lodu
z szyb samochodowych, środki chemiczne do odmrażania zamków
pojazdów samochodowych,, 2 preparaty do konserwacji i zabezpieczania felg, preparaty do zapobiegania tworzeniu się rdzy, substancje zapobiegające powstawaniu rdzy do nakładania na powierzchnie
metalowe, produkty do obróbki powierzchni metalowych hamujące
rozwój rdzy, 3 preparaty, środki myjące, czyszczące do pojazdów samochodowych oraz ich części, preparaty do czyszczenia i konserwacji felg, środki ścierne i polerskie, kosmetyki samochodowe, kosmetyki do pielęgnacji i konserwacji pojazdów samochodowych,
preparaty i środki chemii samochodowej, mianowicie samochodowe
preparaty do czyszczenia i polerowania, esencje, olejki i preparaty
zapachowe, preparaty nabłyszczające do opon, środki i preparaty
do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki
nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb, środki
i preparaty do usuwania rdzy, detergenty do samochodów, oleje
czyszczące, szampony do mycia samochodów, szampony z woskiem
i ich koncentraty do mycia pojazdów samochodowych, preparaty
do czyszczenia felg i tapicerek, w tym tapicerek skórzanych, mleczka
i preparaty do konserwacji tapicerek skórzanych, preparaty do czyszczenia kokpitów samochodowych, preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych pojazdów, preparaty do nabłyszczania oraz konserwacji wnętrza samochodu, preparaty i środki stosowane w myjkach
ciśnieniowych, aktywne pianki do zastosowania w myjkach ciśnieniowych, preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii
pojazdów samochodowych, środki do nadawania połysku pojazdom
samochodowym, płyn do mycia szyb, płyny do spryskiwaczy szyb,
preparaty i/lub płyny do usuwania insektów oraz zanieczyszczeń
z elementów zewnętrznych pojazdów samochodowych, chusteczki
nasączone preparatami i/lub płynami do czyszczenia elementów
wewnętrznych w pojazdach samochodowych zawarte w tej klasie,
chusteczki nasączone preparatami/płynami do rąk zawarte w tej klasie, preparaty nabłyszczające do opon, środki i preparaty do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki nasączone
preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb, nawilżane chusteczki
kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, nasączone chusteczki do celów higienicznych do rąk i skóry, spraye i środki zapachowe, środki czyszczące w aerozolu, środki i preparaty
do usuwania rdzy, detergenty do pojazdów, 4 oleje, mianowicie oleje
i smary przemysłowe, oleje samochodowe, oleje do silników samochodowych, oleje amortyzujące, oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje zawierające dodatki antykorozyjne, oleje do samochodowych przekładni głównych, oleje smarujące do silników
benzynowych, oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych,
oleje silnikowe, oleje smarowe, oleje napędowe, woski i preparaty
woskowe do pojazdów, woski koloryzujące do pojazdów, oleje samochodowe, smary samochodowe, 5 preparaty do odświeżania powietrza, 11 odmrażacze do pojazdów, w tym do szyb i zamków, 21
Szczotki, szczotki do czyszczenia i/lub szorowania, wyroby szczotkarskie, gąbki do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, gąbki z tworzyw sztucznych
do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, myjki do czyszczenia, myjki z gąbki obszytej
tekstyliami z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania,
szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania
z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, ściereczki
oraz szmatki do czyszczenia, ścierki tekstylne z tworzyw sztucznych
do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku
domowego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej dotyczące
preparatów, środków myjących, czyszczących do pojazdów samochodowych oraz ich części, kosmetyków samochodowych, kosmetyków do pielęgnacji oraz konserwacji pojazdów samochodowych,
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preparatów i środków chemii samochodowej, szamponów do mycia
samochodów, szamponów z woskiem i ich koncentratów do mycia
pojazdów samochodowych, preparatów do czyszczenia felg i tapicerek, w tym tapicerek skórzanych, mleczka i preparatów do konserwacji tapicerek skórzanych, preparatów do czyszczenia kokpitów samochodowych, preparatów do czyszczenia tworzyw sztucznych
pojazdów, preparatów do nabłyszczania oraz konserwacji wnętrza
samochodu, preparatów i środków stosowanych w myjkach ciśnieniowych, aktywnych pianek do zastosowania w myjkach ciśnieniowych, preparatów do polerowania, wosków do polerowania karoserii
pojazdów samochodowych, środków do nadawania połysku pojazdom samochodowym, płynów do mycia szyb, płynów do spryskiwaczy szyb, preparatów i/lub płynów do usuwania insektów oraz zanieczyszczeń z elementów zewnętrznych pojazdów samochodowych,
chusteczek nasączonych preparatami/ płynami do czyszczenia elementów wewnętrznych w pojazdach samochodowych, chusteczek
nasączonych preparatami/płynami, szczotek, szczotek do czyszczenia i/lub szorowania, wyrobów szczotkarskich, gąbek, gąbek z tworzyw sztucznych, myjek do czyszczenia, myjek z gąbki obszytej tekstyliami z tworzyw sztucznych, ściereczek i szmatek do czyszczenia,
ścierek tekstylnych z tworzyw sztucznych, płynów eksploatacyjnych
do samochodów, płynów do chłodnic, chłodziw silnikowych, płynów
do spryskiwaczy, preparatów i środków zapobiegających zamarzaniu, cieczy i/lub płynów chłodzących do pojazdów samochodowych,
preparatów chemicznych zapobiegających zamarzaniu i chłodziw,
olei, olei silnikowych, olei smarowych, olei napędowych, olei do pojazdów samochodowych, płynów hamulcowych, płynów chłodzących do chłodnic pojazdów, odmrażaczy, preparatów chemicznych
zapobiegających zamarzaniu do pojazdów, preparatów do konserwacji i zabezpieczania felg, preparatów do zapobiegania tworzeniu
się rdzy, substancji zapobiegających powstawaniu rdzy do nakładania na powierzchnie metalowe, produktów do obróbki powierzchni
metalowych hamujących rozwój rdzy, preparatów do czyszczenia
i konserwacji felg, środków ściernych i polerskich, preparatów nabłyszczających do opon, środków i preparatów do konserwacji
i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczek nasączonych
preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb, nawilżanych chusteczek kosmetycznych, chusteczek nasączonych płynami kosmetycznymi, nasączonych chusteczek do celów higienicznych do rąk i skóry,
sprayów i środków zapachowych, środków czyszczących w aerozolu,
środków i preparatów do usuwania rdzy, wosków i preparatów woskowych do pojazdów, wosków koloryzujących do pojazdów, olei
samochodowych, smarów samochodowych, preparatów do odświeżania powietrza, detergentów do pojazdów, odmrażaczy do pojazdów, w tym do szyb i zamków, rękawiczek z tworzyw sztucznych
do użytku domowego, prezentowanie wymienionych towarów
w mediach dla celów sprzedaży, administrowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, promocja wymienionych towarów dla celów sprzedaży, kreowanie wizerunku towarów i usług,
informacja o wymienionych usługach.

(111) 325580
(220) 2018 02 12
(210) 482286
(151) 2019 10 18
(441) 2018 05 07
(732) FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE POLSKI.
INSTYTUT DIALOGU I ANALIZ PRAWNO-GOSPODARCZYCH, Lublin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania w zakresie biznesu, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, dostarczanie in-
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formacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi public relations, prace biurowe w zakresie umawiania spotkań, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, w szczególności
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem
bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem przestrzeni reklamowej, agencje reklamowe,
outsourcing w zakresie doradztwa biznesowego, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń, organizowanie konkursów w zakresie edukacji i rozrywki, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych
nie do pobrania, 42 prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, przechowywanie danych elektronicznych,
45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie
własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 325581
(220) 2018 02 12
(151) 2019 10 21
(441) 2018 05 07
(732) Pizza Hut International, LLC,
Plano, Stany Zjednoczone Ameryki (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAN FRANCISCO STYLE DOUGH SF
(540)

(210) 482295

(591) czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, pizza, ciasto na pizzę.
(111) 325582
(220) 2018 03 19
(210) 483724
(151) 2019 10 17
(441) 2018 05 07
(732)	HETMAN ANITA PIECE OF CAKE & TEA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIECE OF CAKE CUKIERNIA
(540)

(591) kremowy, różowy, brązowy
(531) 05.07.16, 08.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami.

(111) 325583
(220) 2018 04 09
(210) 484564
(151) 2019 10 17
(441) 2019 07 01
(732) OLTA K.K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Ignatki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUNESO
(510), (511) 20 meble biurowe, szkolne, kuchenne, zestawy meblowe,
biblioteczki, blaty stołowe, fotele, kanapy, komody, kredensy, krzesła, ławy, łóżka, materace, otomany, poduszki, regały, sekretery, serwantki, siedzenia, szafy wnękowe, sofy, stoły, szafy, szafki, szuflady,
taborety, toaletki, wałki zagłówki, dekoracje wiszące, drzwi do mebli,
dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu, z tworzyw sztucznych, garderoby, haczyki na ubrania, haki do zasłon, karnisze do zasłon, kasety
do biżuterii, kojce, lustra, lustra meblowe, lustra łazienkowe, szkło
srebrzone, łóżeczka dla dzieci, meble ogrodowe, ramy do obrazów,
osłony do kominków, wałki, podgłówki, półki biblioteczne, rolety okienne, skrzynie, skrzynki na zabawki, słupki dla kotów, stojaki
do butelek, stojaki do ubrań, stojaki do gazet, stojaki na parasole,
zasłony dekoracyjne z koralików, zamknięcia do butelek nie ze szkła,
metalu lub gumy, tace niemetalowe.
(111) 325584
(220) 2018 11 28
(210) 493220
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 10
(732) KAPELEWSKI PAWEŁ, Łomża (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CAPEL
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, tablety, komputerowe
urządzenie przenośne, komputerowe oprogramowanie do pracy
zespołowej, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji, 35 usługi w zakresie prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych, w tym kawy, napojów,
słodyczy, wyrobów cukierniczych za pośrednictwem sieci internetowej, aplikacji na urządzeniach przenośnych, organizowanie promocji sprzedaży, usługi reklamowe, pokazy towarów, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi reklamy oraz promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych
dystrybutorów na urządzeniach przenośnych, 43 usługi gastronomiczne, restauracyjne, kateringowe, usługi świadczone przez kafeterie, kawiarnie, cukiernie, lodziarnie.
(111) 325585
(220) 2018 11 28
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 10
(732) KAPELEWSKI PAWEŁ, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAPEL COFFEE
(540)

(210) 493224

(591) ciemnobrązowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 17.01.09, 05.07.27, 11.03.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenie sprzedaży artykułów
spożywczych, w tym kawy, napojów, słodyczy, wyrobów cukierniczych za pośrednictwem sieci internetowej, aplikacji na urządzeniach
przenośnych, organizowanie promocji sprzedaży, usługi reklamowe,
pokazy towarów, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, usługi reklamy oraz promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych dystrybutorów na urządzeniach
przenośnych, 43 usługi gastronomiczne, restauracyjne, kateringowe,
usługi świadczone przez kafeterie, kawiarnie, cukiernie, lodziarnie.
(111) 325586
(151) 2019 10 03

(220) 2019 01 23
(441) 2019 04 23

(210) 495104
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(111) 325588
(220) 2019 02 27
(210) 496473
(151) 2019 10 21
(441) 2019 04 29
(732) PIÓRO MARTA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO
BUDOWLANA PRO-KOMPLEX, Maszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIÓRO ARCHITEKCI
(540)

(732) PROJEKT KAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STORY COFFEE ROASTERS
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, filtry do kawy elektryczne, urządzenia do palenia kawy, 21 dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy
nieelektryczne, filtry do kawy nieelektryczne, młynki do kawy ręczne, 30 kawa, herbata, ekstrakty kawy, mieszanki kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie
herbaty, aromaty kawowe, substytuty kawy, napoje na bazie czekolady, przyprawy, wyroby cukiernicze, słodycze, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z urządzeniami do parzenia kawy,
ekspresami do kawy, młynkami do kawy, herbatą, kawą, sprzedaż
internetowa kawy i akcesoriów do kawy i herbaty, 40 palenie i przetwarzanie kawy, mielenie kawy, 41 usługi przeprowadzania szkoleń, w szczególności szkoleń dla baristów, 43 restauracje, placówki
gastronomiczne, catering, usługi gastronomiczne, usługi dostawy
kawy do biur [dostawa napojów], usługi kawiarni, usługi barów kawowych, usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć on-line.
(111) 325587
(220) 2019 02 19
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 01
(732) BOCA A BOCA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAPAS gastrobar
(540)
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(210) 496139

(591) biały, czarny, brązowy
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej dotyczące towarów z branży gastronomicznej, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi programów promocyjnych,
zarządzanie w działalności handlowej, dostarczanie informacji gospodarczych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi internetowego serwisu promocyjnego dotyczącego towarów
z branży gastronomicznej, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych,
barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, stołówek,
usługi gastronomiczne i cateringowe, przygotowywanie potraw
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, organizowanie
przyjęć okolicznościowych, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale,
koncerty, konferencje, pokazy, wystawy, prowadzenie sieci punktów
gastronomicznych na zasadzie franczyzy, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(591) zielony, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi architektoniczne, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków mieszkalnych, w tym domów
jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użytkowych, przemysłowych, biurowych, usługowych, gospodarczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa, projektowanie wnętrz, opracowania
projektowe, analityczne, inwentaryzacyjne, urbanistyczne, doradztwo architektoniczne i budowlane, doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, ekspertyzy i raporty architektoniczne i budowlane, usługi
nadzoru technicznego inwestorskiego oraz sporządzania opinii dotyczących nieruchomości, pomiary geodezyjne i budowlane, usługi
ekspertyz inżynierskich, badania i analizy techniczne, planowanie
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, przygotowywanie planów
architektonicznych, opracowania projektów technicznych do projektów budowlanych, przygotowywanie rysunków technicznych, zarządzanie projektami architektonicznymi, wzornictwo przemysłowe
i projektowanie graficzne.
(111) 325589
(220) 2019 02 28
(210) 496554
(151) 2019 10 25
(441) 2019 07 08
(732)	HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hortex
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony,
jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, żółty, brązowy, biały
(531) 29.01.15, 05.07.13, 05.07.23, 05.03.15, 27.05.05, 27.05.17,
26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.11, 01.15.15, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.10, 26.11.12
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(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki
owocowe, soki przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej
wartości energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.

(111) 325590
(220) 2019 02 28
(210) 496563
(151) 2019 10 25
(441) 2019 07 08
(732)	HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hortex
(540)

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony,
jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, pomarańczowy, żółty,
jasnożółty
(531) 29.01.15, 05.07.11, 05.07.22, 05.03.15, 01.15.15, 27.05.05,
27.05.11, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10,
26.11.12
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki
owocowe, soki przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej
wartości energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 325591
(220) 2019 03 14
(210) 497163
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pzu cash
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe platformą internetową umożliwiającą prezentowanie, wybór ofert usług finansowych i bankowych oraz zawieranie umów pożyczki, udostępnianie informacji
handlowych, zarządzanie biznesowe platformą internetową umożliwiającą prezentacje, porównywanie, wybór ofert usług finansowych lub bankowych przez klientów detalicznych oraz zawieranie
umów pożyczki, informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia,
działalność finansowa, działalność monetarna, majątek nieruchomy,
usługi finansowe, usługi bankowe, doradztwo finansowe, pożyczki,
udzielanie pożyczek, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie

czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny
rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, zarządzanie towarzystwami i funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi, 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, clearingowe, leasingowe i factoringu, 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 i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych
banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności
powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie
terminowych operacji finansowych, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, opracowywanie informacji statystycznych
z branży finansowej i bankowej, 38 zapewnianie dostępu do platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie, wybór ofert usług finansowych i bankowych oraz zawieranie umów pożyczki, zapewnianie dostępu do platformy internetowej umożliwiającej prezentacje,
porównywanie, wybór ofert usług finansowych lub bankowych oraz
zawieranie umów pożyczki, 42 udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie, wybór ofert usług finansowych
i bankowych zawieranie umów pożyczki, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie, wybór ofert usług finansowych
i bankowych oraz zawieranie umów pożyczki, udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej prezentacje, porównywanie, wybór
ofert usług finansowych lub bankowych przez klientów detalicznych
oraz zawieranie umów pożyczki, udostępnianie informacji handlowych, informacja o ww. usługach.

(111) 325592
(220) 2019 03 14
(210) 497167
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) SPOŁECZNE TOWARZYSTWO HOSPICJUM CORDIS, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hospicjum Cordis
(540)

(591) zielony, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.21, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.12, 26.05.01, 26.05.08, 02.09.01,
07.01.24, 07.01.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, fotografie, kalendarze, kartki z życzeniami, książki, materiały drukowane,
publikacje, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja
zbiórek, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie
książek, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 44 hospicja, opieka
pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne, placówki rekonwalescencji w warunkach domowych lub sanatoryjnych, fizykoterapia, porady psychologiczne.
(111) 325593
(151) 2019 10 18

(220) 2019 03 19
(441) 2019 06 17

(210) 497346
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(732) RYNKIEWICZ PATRYCJA STAR-PAT, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STARPAT
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej.
(111) 325594
(220) 2019 03 19
(210) 497347
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) RYNKIEWICZ PATRYCJA STAR-PAT, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STARPATKI
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, cukierki, batony i guma do żucia, lizaki.
(111) 325595
(220) 2019 03 20
(151) 2019 10 21
(441) 2019 06 24
(732) POLSKI KARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Karp
(540)

(210) 497409

(591) czerwony
(531) 03.09.01, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 żywność z ryb i potrawy rybne, filety rybne, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby puszkowane, ryby solone, konserwy
rybne, przetwory rybne, owoce morza i mięczaki nieżywe, 31 ryby
żywe, owoce morza i mięczaki żywe, pasza dla ryb, pasza dla zwierząt, karma dla zwierząt, 35 sprzedaż ryb żywych, owoców morza
i mięczaków żywych, paszy dla ryb, paszy dla zwierząt, karmy dla
zwierząt, sprzedaż żywych zwierząt, sprzedaż żywności i artykułów
spożywczych, sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, sprzedaż wyrobów chemicznych, sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, pośrednictwo w sprzedaży
wszystkich wyżej wymienionych towarów, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
organizowania sprzedaży hurtowej i detalicznej, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, zarządzanie organizacją producentów żywności, zarządzanie działalnością gospodarczą,
usługi pośrednictwa handlowego, usługi informacji handlowej, usługi promocyjne, informacyjne, reklamowe, marketingowe, dystrybucja
materiałów promocyjnych i reklamowych, 39 usługi dostawy żywności i napojów, w tym ryb żywych, usługi transportu żywności i napojów, w tym ryb żywych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe zwłaszcza
w zakresie hodowli ryb, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z ochroną przyrody, zasobów naturalnych i środowiska, usługi organizacji seminariów, konferencji, sympozjów, organizacja konkursów,
publikacje multimedialne, usługi wydawnicze.
(111) 325596
(220) 2019 03 20
(151) 2019 10 21
(441) 2019 06 24
(732) POLSKI KARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O! karp
(540)

(531) 03.09.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01

(210) 497410
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(510), (511) 35 sprzedaż ryb żywych, owoców morza i mięczaków
żywych, paszy dla ryb, paszy dla zwierząt, karmy dla zwierząt, sprzedaż żywych zwierząt, sprzedaż żywności i artykułów spożywczych,
sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, sprzedaż wyrobów chemicznych, sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, pośrednictwo w sprzedaży wszystkich
wyżej wymienionych towarów, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi organizowania sprzedaży hurtowej i detalicznej, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, zarządzanie organizacją
producentów żywności, zarządzanie działalnością gospodarczą,
usługi pośrednictwa handlowego, usługi informacji handlowej, usługi promocyjne, informacyjne, reklamowe, marketingowe, dystrybucja materiałów promocyjnych i reklamowych, 38 usługi portali internetowych, w tym informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych,
udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych
baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu
do stron internetowych i portali, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe
zwłaszcza w zakresie hodowli ryb, usługi edukacyjne i szkoleniowe
związane z ochroną przyrody, zasobów naturalnych i środowiska,
usługi organizacji seminariów, konferencji, sympozjów, organizacja
konkursów, publikacje multimedialne, usługi wydawnicze.

(111) 325597
(220) 2019 03 22
(210) 497549
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIGITAL CEO
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 16.01.13, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], chipy [układy scalone], czytniki książek cyfrowych, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyskietki, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki
na towarach, etui na okulary, etui na smartfony, filmy rysunkowe animowane, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, głośniki, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, inteligentne bransoletki
(przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi,
interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kartridże z grami wideo,
karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie)
(monopody ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], magnesy dekoracyjne, magnetyczne nośniki danych, myszy
[sprzęt do przetwarzania danych], neony reklamowe, nośniki do rejestracji dźwięku, numeryczne wyświetlacze elektroniczne, okulary inteligentne, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy
ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne nośniki danych, pamięci
zewnętrzne USB, paski do telefonów komórkowych, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki
pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pokrowce
do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, programy komputerowe
do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, ram-
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ki cyfrowe do zdjęć, roboty do teleprezencji, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, smartfony,
sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, tablety,
tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tarcze odblaskowe
noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, torby do noszenia komputerów, znaki cyfrowe, znaki, świecące, 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki
[artykuły biurowe], akwaforty [grafika], albumy do wklejania, almanachy [roczniki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, bibuły,
bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], bony
wartościowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], diagramy, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety
[owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], gazety, girlandy papierowe, globusy, gumki
do ścierania, identyfikatory [artykuły biurowe], indeksy, skorowidze,
kalendarze, kartki z życzeniami, karty, karty do kolekcjonowania,
inne niż do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], katalogi, klipsy
do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, korektory w taśmie [artykuły biurowe], książki,
litograficzne dzieła sztuki, mapy geograficzne, masy specjalne
do pieczętowania do użytku piśmiennego, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki
węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania,
opaski papierowe na cygara, papier, papier do pisania [listowy], papier do zawijania, papier mache, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej,
pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali,
piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany,
płytki adresowe do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do książek, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, portrety, prospekty,
przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z papieru lub kartonu, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ryciny [grawerowanie], rysunki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, skoroszyty
do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, spinacze do papieru,
spinacze do pieniędzy, statuetki z papieru mache, stemple do pieczętowania, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne,
torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, tuby z tektury, ulotki, wieczne pióra, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy,
nieelektryczne, zakładki do książek, zakładki do stron, zeszyty do pisania lub rysowania, zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe],
41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura
fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, or-

ganizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe
programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna
niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, telewizyjne usługi
rozrywkowe, tłumaczenia, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów,
usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie
taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli
rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 325598
(220) 2019 03 22
(210) 497575
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 10
(732) ONIŚK PAWEŁ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAFKAME
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy,
czapki, berety, chusty, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, szale,
szaliki, swetry, T-shirty, bluzy, bluzy z kapturem, bluzki, spodnie, spódnice, sukienki, skarpetki, pulowery, kamizelki, podkoszulki, odzież
wierzchnia, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kaptury, bezrękawniki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pośrednictwem
Internetu: odzieży, obuwia, nakryć głowy, czapek, beretów, chust,
rękawiczek, szali, szalików, swetrów, T-shirtów, bluz, bluz z kapturem,
bluzek, spodni, spódnic, sukienek, skarpetek, pulowerów, kamizelek,
podkoszulek, odzieży wierzchniej, kurtek wełnianych lub futrzanych
z kapturem, bezrękawników, reklama, usługi reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych i sloganów reklamowych, reklama prasowa,
reklama telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
zakup powierzchni reklamowych w prasie oraz czasu antenowego
w radiu i telewizji, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama
multimedialna, usługi prowadzenia sklepów w zakresie sprzedaży
odzieży, obuwia i nakryć głowy, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe.
(111) 325599
(220) 2019 03 25
(210) 497627
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732)	ALUDESIGN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALUDESIGN
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
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(510), (511) 6 aluminium profilowane wytłaczane, folia aluminiowa,
aluminium [glin], aluminium i jego stopy, aluminium profilowane
wytłaczane, aluminium wzmacniane boksytem, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, 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
dachowe 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 jako elementy budowlane
z metalu, głowice metalowe będące częściami filarów, głowice metalowe będące częściami kolumn, gotowe elementy budowlane [metalowe], gzymsy (formy, odlewy-) metalowe, gzymsy metalowe, izolacyjne, metalowe panele okładzinowe do ścian, konstrukcje metalowe,
szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], konstrukcje metalowe jako 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 metalu jako obróbka mechaniczna,
obróbka metalu jako tłoczenie, obróbka metalu jako kształtowanie,
obróbka [kształtowanie] metalu, kotlarstwo jako obróbka metali,
obróbka metalu jako kucie, obróbka metalu jako wytłaczanie, obróbka metalu jako emaliowanie, obróbka metalu jako 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 jako 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
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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) 325600
(220) 2019 03 25
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732)	Heinrich Bauer Verlag KG, Hamburg (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOURMET TRAVELLER
(540)

(210) 497695

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.12, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 9 nagrane i nienagrane nośniki dźwięku, obrazu oraz
danych wszelkiego rodzaju, ujęte w klasie w klasie 9, z wyjątkiem
nienaświetlonych filmów, w tym w szczególności taśmy magnetofonowe, kasety, płyty CD, wideodyski, płyty gramofonowe, taśmy
DAT, audio i wideo dyski, audio i wideo kasety, audio i video filmy,
audio i wideo taśmy, dyskietki, CD-ROM-y, płyty DVD i inne cyfrowe
nośniki do nagrywania danych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazu lub danych, maszyny liczące,
sprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe (zapisane lub do pobrania), aplikacje (oprogramowanie), mianowicie aplikacje do smartfonów, tabletów, czytników elektronicznych
oraz pozostałych przenośnych lub stacjonarnych urządzeń informatycznych (do pobrania), publikacje elektroniczne (do pobrania),
pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazowe do pobrania, okulary
(optyka), etui na okulary, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów (ujęte w klasie 16), mianowicie serwetki papierowe, chusteczki
do nosa [papierowe], papier toaletowy, papier kuchenny i ręczniki
papierowe, druki, zwłaszcza czasopisma, gazety, książki, katalogi
i broszury, materiały introligatorskie, fotografie (wydrukowane), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały piśmienne, afisze, naklejki, karty do kolekcjonowania (wyroby
papiernicze), kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), torby,
woreczki i koperty do pakowania wykonane z papieru, kartonu lub
z tworzyw sztucznych, czcionki drukarskie i matryce do druku ręcznego, 35 badania w zakresie reklamy, mianowicie badania sprzedaży, rynku i opinii publicznej, dystrybucja towarów, zwłaszcza ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych i próbek towarów w celach
reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów reklamowych
na rzecz osób trzecich, reklama, zwłaszcza reklama radiowa, telewizyjna, kinowa, drukowana, wideotekstowa i reklama w telegazecie,
usługi public relations, usługi marketingowe, opracowywanie konceptów marketingowych, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wynajem filmów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej,
także w formie elektronicznej w Internecie, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, zbieranie i systematyzowanie danych w komputerowej
bazie danych, aktualizowanie danych w komputerowych bazach danych, administracyjno-techniczne opracowanie zamówień towarów
i usług (dla ofert telezakupów), zwłaszcza przyjmowanie zamówień,
przetwarzanie zamówień, przekazywanie zamówień, przetwarzanie
reklamacji i zapytań ofertowych i usługi pośrednictwa w dostawie
zamówień, dostarczanie informacji (informacja) i doradztwo dla
konsumentów w zakresie handlu i spraw gospodarczych [doradztwo
dla konsumentów], publikacja materiałów drukowanych do celów
reklamowych, 38 telekomunikacja, transmisja elektroniczna i przekazywanie elektroniczne dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, usługi telefoniczne, również za pośrednictwem infolinii lub centrum obsługi klientów, usługi komunikacji komórkowej,
usługi poczty elektronicznej, usługi agencji prasowych, zapewnianie
dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, emisja, przesyłanie i transmisja programów lub audycji filmowych, telewizyjnych,
radiowych, wideotekstów, teletekstów, transmisja treści cyfrowych
przez sieci danych, w tym emisja i wideo na życzenie, udostępnianie
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informacji i ofert informacyjnych do wyszukiwania w internecie i z innych sieci danych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie
o grach komputerowych, grach wideo i do informacji dotyczących
produktów z nimi spokrewnionych, telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w internecie, w szczególności za pośrednictwem centrum informacji on-line do obsługi klienta w związku
z produktami wydawnictw, zapewnianie dostępu do globalnej sieci
komputerowej, usługi telekonferencyjne, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych
do usług telezakupów i dla rynków elektronicznych, elektroniczna
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów
rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, przekazywanie
informacji różnego rodzaju na adresy internetowe (Web-Messaging),
zapewnianie dostępu do baz danych, dzierżawa czasu dostępu
do komputerowych baz danych, 41 rozrywka, zwłaszcza rozrywka
radiowa i telewizyjna oraz rozrywka przez Internet, rozrywka za pomocą danych cyfrowych udostępnionych poprzez sieci danych,
w szczególności za pomocą cyfrowego pobierania, emisji i wideo
na żądanie, gry internetowe, doradztwo i informacje odnośnie
rozrywki, także w Internecie, produkcja filmów inna niż produkcja
filmów reklamowych, produkcja filmów telewizyjnych, produkcja
filmów wideo, produkcja i dystrybucja programów radiowych i telewizyjnych do emisji, również za pośrednictwem Internetu i innych
mediów, sporządzanie tekstów (z wyjątkiem tekstów do celów reklamowych), zwłaszcza do programów wideo i programów teletekstowych, wypożyczanie filmów (dystrybucja filmów), publikowanie
i wydawanie druków (z wyjątkiem tych do celów reklamowych),
w szczególności czasopism, gazet, książek (także w formie elektronicznej), nauczanie, kształcenie, działalność sportowa i kulturalna,
42 doradztwo techniczne, administrowanie serwerami, elektroniczny zapis danych i elektroniczne tworzenie kopii zapasowych także
w komputerowych bazach danych, projektowanie i pisanie programów komputerowych do przetwarzania danych, techniczne rozwijanie elektronicznych przewodników po programach, projektowanie
i tworzenie stron domowych i stron internetowych, hosting, badania
i wyszukiwanie w bazach danych i w Internecie do celów techniki
komputerowej i badań naukowych, udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technologii komputerowych i badań naukowych z wykorzystaniem technologii telekomunikacyjnych, udostępnianie lub
wynajem elektronicznych miejsc pamięci w Internecie (przestrzeni
sieciowych), wynajem oprogramowania komputerowego.

(111) 325601
(220) 2019 03 25
(210) 497706
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 01
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FB FABRYKA BRONI
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 8 biała broń, wyroby nożownicze, bagnety, boczna broń
inna niż palna, maczety, maczugi, pałki, noże myśliwskie, sztylety,
miecze, szable, scyzoryki ostrza do broni, repliki broni ręcznej, pasy
do narzędzi ręcznych, uchwyty i obsady do narzędzi ręcznych, pochwy na szable, inne osłony na broń ręczną, 9 stanowiska badawcze
do broni palnej, oprogramowanie komputerowe dotyczące broni,
urządzenia kontrolne, pomiarowe, do ratowania życia, sygnalizacyjne, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami i urazami, hełmy,
kamizelki i osłony kuloodporne, odłamkoodporne i nożoodporne,
13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, broń wyczynowa, broń
myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń pneumatyczna,
broń typu ASG (Air Soft Gun), broń gazowa, broń reprezentacyjna,
karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszyno-

we, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe,
karabiny maszynowe, karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe, wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny
maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe, strzelby, części zamienne do broni, akcesoria oraz wyposażenie do broni, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety, repliki
broni palnej, 16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje, plakaty,
afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery
reklamowe, katalogi-wszystkie dotyczące broni, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną, 35 organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
pośrednictwo w sprzedaży w zakresie broni i akcesoriów do broni,
37 usługi rusznikarskie, konserwacja, serwis i naprawa broni, 41 prowadzenie szkoleń z zakresu obronności i obsługi broni strzeleckiej,
organizowanie konferencji i sympozjów o tematyce związanej z bronią, prowadzenie konkursów i zawodów sportowych związanych
z użyciem broni sportowej, organizowanie zawodów strzeleckich.

(111) 325602
(220) 2019 03 27
(210) 497768
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 03
(732) KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREISEL 447 EXPRESS BETON
(540)

(591) niebieski, biały, zielony
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 27.07.01,
29.01.13
(510), (511) 1 specjalistyczny szybkowiążący beton o wysokiej wytrzymałości.
(111) 325603
(220) 2019 03 27
(210) 497777
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 822 KREISEL AQUA DUO
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19,
29.01.12, 27.07.01, 26.11.01, 25.07.20
(510), (511) 1 zaprawa izolacyjna do wykonywania izolacji wodochronnych.
(111) 325604
(220) 2019 03 27
(210) 497778
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RUST STAIN
(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

Nr 3/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 325605
(220) 2019 03 27
(210) 497779
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 307 KREISEL KONTAKT GRUNT
(540)

(591) ciemnoniebieski, zielony, jasnozielony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19,
29.01.13, 27.07.01, 26.11.02, 25.07.07, 25.07.20
(510), (511) 1 środki do impregnowania, gruntowania i uszlachetniania podłoży budowlanych (z wyjątkiem farb), preparaty ograniczające i wyrównujące chłonność podłoży oraz stabilizujące podłoża
nasiąkliwe.
(111) 325606
(220) 2019 03 28
(210) 497878
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) SEREJ SZYMON GROW IDEA GROUP, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bujnie
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble metalowe, meble biurowe, wyroby
stolarstwa meblowego, komody, kredensy, drzwi do mebli, krzesła,
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ławy, łóżka, materace, fotele, siedzenia metalowe, kanapy, sofy, toaletki, stoły, regały, wieszaki na ubrania, zagłówki, parawany, podnóżki
(taborety), serwantki, dekoracje przestawne, stojaki na czasopisma,
stojaki do wystawiania gazet, stojaki na doniczki z kwiatami, postumenty pod doniczki na rośliny, kwietniki [meble], lustra, dzieła sztuki
z drewna, wosku, gipsu i tworzyw sztucznych, ramy do obrazów, 21
doniczki do roślin, doniczki na kwiaty, doniczki okienne, podstawki do doniczek, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], osłony
na doniczki nie z papieru, uchwyty na doniczki na kwiaty, wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, podpórki, uchwyty
do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], konewki, sitka do konewek,
zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, szczotki do szklanych
kloszy do lamp, 42 projektowanie mebli, projektowanie dekoracji
wnętrz, wzornictwo przemysłowe, 44 ogrodnictwo, ogrodnictwo
krajobrazowe, projektowanie ogrodów i krajobrazów, projektowanie
kompozycji kwiatowych, układanie kompozycji kwiatowych, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi z zakresu szkółek roślin.

(111) 325607
(220) 2019 03 29
(210) 497908
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 03
(732)	GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(540) (znak słowny)
(540) TELETOON+
(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 nie muzycznych, 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) 325608
(220) 2019 03 29
(210) 497915
(151) 2019 10 04
(441) 2019 05 27
(732)	APIS NATURAL COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APIS NATURAL COSMETICS
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nawilżające
balsamy do ciała [kosmetyki], środki nawilżające przeciw starzeniu
się do użytku jako kosmetyki, kosmetyki, kosmetyki nielecznicze,
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kosmetyki upiększające, środki nawilżające [kosmetyki], koncentraty
nawilżające [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające pantenol, kremy do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w gotowych
zestawach, kosmetyki w formie mleczek, kremy do ciała [kosmetyki],
kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, olejki do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], szampony koloryzujące,
szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony
zmiękczające, szampon do włosów, szampony do włosów, szampony z odżywką do włosów, nielecznicze szampony do włosów, balsamy do włosów, olejki do włosów, żele do włosów, woski do włosów,
rozjaśniacze do włosów, toniki do włosów, kremy do włosów, krem
do włosów, kosmetyki do włosów, płyny do włosów, lakiery do włosów, pianki do włosów, maseczki do włosów, pudry do włosów, serum do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, nielecznicze płyny
do włosów, preparaty nabłyszczające do włosów, płyny ochronne
do włosów, środki do pielęgnacji włosów, żele ochronne do włosów,
preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do skręcania włosów,
płyny do ondulacji włosów, proszek do mycia włosów, kremy ochronne do włosów, pianki ochronne do włosów, preparaty do kuracji włosów, serum do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów, płyny
do kuracji wzmacniających włosy, produkty do ochrony farbowanych
włosów, żele w sprayu do układania włosów, płukanki do włosów
[do użytku kosmetycznego], preparaty kosmetyczne do włosów
i skóry głowy, preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku
kosmetycznego, toniki kosmetyczne do ciała, toniki do skóry nielecznicze, toniki do skóry, toniki do włosów, toniki [kosmetyki], toniki kosmetyczne do twarzy, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku
kosmetycznego, kremy oczyszczające, kremy perfumowane, kremy
złuszczające, kremy nielecznicze, kremy kosmetyczne, kremy samoopalające, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy ochronne, kremy
odżywcze, kremy korygujące, kremy nawilżające, kremy przeciw piegom, kremy ujędrniające skórę, kremy do twarzy, kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy do rąk, kremy na dzień, kremy na noc,
kremy do skóry, kremy do mycia, kremy do demakijażu, kremy pod
prysznic, nielecznicze kremy do kąpieli, kremy do redukcji cellulitu,
kremy do oczy szczania skóry, nielecznicze kremy do stóp, kremy wybielające do skóry, kremy do opalania skóry, nielecznicze kremy pod
oczy, kremy redukujące plamy starcze, kremy kosmetyczne do rąk,
kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy dermatologiczne
[inne niż lecznicze], kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy kosmetyczne do skóry suchej,
kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, kremy, emulsje i żele nawilżające, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 5 lecznicze
szampony, szampony lecznicze, środki pobudzające wzrost włosów,
lecznicze płyny do włosów, lecznicze preparaty na porost włosów,
preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów,
preparaty chemiczno-farmaceutyczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, balsamy
do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry, preparaty farmaceutyczne do użytku u dermatologii, lecznicze szampony, szampony lecznicze, środki pobudzające wzrost włosów, lecznicze płyny
do włosów, lecznicze preparaty na porost włosów, toniki do skóry
[lecznicze], toniki do celów medycznych, kremy lecznicze, lecznicze
kremy ochronne, lecznicze kremy do stóp, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, toniki do skóry [lecznicze], toniki do celów medycznych,
kremy lecznicze, lecznicze kremy ochronne, lecznicze kremy do stóp,
kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów kosmetycznych.

(111) 325609
(220) 2019 03 30
(210) 497949
(151) 2019 09 11
(441) 2019 05 20
(732) KOPER PIOTR DORAKO, Legionowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DORAKO
(510), (511) 6 metalowe wkłady kominkowe, metalowy osprzęt
do wkładów kominkowych, metalowe barierki ochronne, ekrany

paleniskowe, metalowe trzony kominkowe, kraty ochronne piecowe, kształtki rurowe, metalowe przewody do instalacji grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wieszaki metalowe, 11 kominki
domowe, wyposażenie do kominków, kraty kominkowe domowe,
piece z gorącym powietrzem, wyposażenie do pieców, dmuchawy
klimatyzacyjne, kratki wentylacyjne, ruszty i kratownice paleniskowe, paleniska, zasuwy kominowe, piece do saun, sauny, łaźnie, wanny, brodziki, kabiny natryskowe, drzwi do kabin natryskowych i łaźni
parowych, panele natryskowe, baterie kranowe, 19 niemetalowe
konstrukcje kabin, boksów kąpielowych i basenów, kamienne obudowy kominkowe, 37 instalowanie, naprawa i konserwacja urządzeń
ogrzewania domowego takich jak wszelkiego typu kominki i piece
oraz instalowanie, naprawa i konserwacja saun, pieców do saun, łaźni, wanien, wyposażenia i akcesoriów do saun i do łazienek.

(111) 325610
(220) 2019 04 02
(210) 498107
(151) 2019 10 29
(441) 2019 06 03
(732) FURMAŃCZYK MONIKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OBIEKTYWNIE NAKRĘCENI
(510), (511) 40 cyfrowe polepszanie zdjęć, obróbka zdjęć fotograficznych, obróbka filmów fotograficznych, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, 41 produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, studia filmowe, produkcja filmów, innych niż reklamowe, nagrywanie wideo, fotografia,
usługi fotografów, montaż filmów fotograficznych, edycja zdjęć.
(111) 325611
(220) 2019 04 02
(210) 498126
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) WYCZÓŁKOWSKI GRZEGORZ, Nowa Gadka (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ANABOLIC LIFE
(510), (511) 5 suplementy ziołowe, suplementy diety, suplementy
żywnościowe, mineralne suplementy diety, białkowe suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety dla
sportowców, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze,
mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki
do picia będące suplementami diety, mieszane preparaty witaminowe, koktajle białkowe, dodatki witaminowe, preparaty dietetyczne i odżywcze, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje
witaminizowane, musujące tabletki witaminowe, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty witaminowe
i mineralne, suplementy diety dla ludzi, witaminy i preparaty witaminowe, tabletki witaminowe, suplementy diety ze sproszkowanym
białkiem, preparaty witaminowe, krople witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, suplementy witaminowe w postaci plastrów, 25 odzież sportowa, odzież damska,
odzież męska, odzież dziecięca, buty sportowe, skarpetki sportowe,
podkoszulki sportowe, odzież sportowa, komplety sportowe, bluzy
sportowe, czapki sportowe, koszule sportowe, kurtki sportowe, stroje sportowe, staniki sportowe, płaszcze sportowe, rajstopy sportowe, spodnie sportowe, szorty sportowe, skarpetki dla sportowców,
obuwie do uprawiania sportów, spodnie sportowe pochłaniające
wilgoć, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, bluzy sportowe
z kapturem, kurtki jako odzież sportowa, odzież w stylu sportowym,
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, spodnie z ochraniaczami do użytku
sportowego, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, bielizna osobista, bluzy dresowe, biustonosze sportowe pochłaniające
wilgoć, funkcjonalne spodnie termoaktywne, funkcjonalne koszulki
termoaktywne, dzianina [odzież], kamizelki, kominiarki, kombinezony [odzież], koszule, kostiumy kąpielowe, kurtki, koszulki z krótkim
rękawem, kurtki [odzież], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie
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i kamizelki, legginsy, ocieplacze, opaski przeciwpotne, okrycia
wierzchnie [odzież], peleryny [narzutki], paski [odzież], piżamy, polary, rękawiczki, skarpetki przeciwpotne, skarpetki, spódnice, spódnica-spodnie, spodenki, spodnie od dresu, stroje jednoczęściowe, swetry, sukienki damskie, szorty, szlafroki, szaliki, topy [odzież], t-shirty
z krótkim rękawem, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów
mody, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi w zakresie
sklepów detalicznych w branży odzieżowej.

(111) 325612
(220) 2019 04 02
(210) 498129
(151) 2019 10 22
(441) 2019 05 20
(732) SZAFRAŃSKA AGNIESZKA INSERVICES, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RegioFood
(540)

(591) brązowy, beżowy, pomarańczowy, zielony, różowy, żółty,
niebieski
(531) 07.01.09, 08.03.01, 05.09.01, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.06,
26.04.18, 29.01.15, 05.07.02, 25.07.25
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne-dżemy, 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolady i desery.
(111) 325613
(220) 2019 04 02
(151) 2019 10 31
(441) 2019 05 27
(732)	GAUL MARCIN TODO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4impres

(210) 498131
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(540)

(531) 26.05.01, 26.05.17, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 2 tonery, tonery kserograficzne, toner do kopiarek, toner
w kartridżach, tonery do fotokopiarek, kartridże napełnione tonerem, tonery [tusz] do fotokopiarek, tusz [tonery] do fotokopiarek, toner w kartridżach do komputerowych urządzeń drukujących, wkłady
z tonerem [pełne] do drukarek laserowych, wkłady z tonerem [pełne]
do urządzeń fotokopiujących, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek
igłowych, wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek fotograficznych, kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek atramentowych,
kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek laserowych, kartridże
napełnione tonerem do komputerowych urządzeń drukujących,
wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek elektrostatycznych, kartridże z tonerem do użytku z komputerami, wkłady z tonerem, pełne,
do drukarek i fotokopiarek, wkłady z tonerem [pełne] do obsługiwanych elektronicznie urządzeń drukujących, tusze w kartridżach, tusze
drukarskie, tusz do kopiowania, tusze termograficzne, tusze drukarskie, tusz do druku płaskiego, tusze do druku offsetowego, tusze drukarskie do stosowania w przemyśle graficznym, kartridże z tuszem
do drukarek atramentowych [napełnione], materiały do użytku jako
części składowe tuszów drukarskich, wkłady wypełnione tuszem stałym do drukarek atramentowych, 9 kartridże na toner, nienapełnione, do fotokopiarek, kartridże na toner, nienapełnione, do drukarek,
kartridże bez tonera [puste] do drukarek laserowych, głowice drukarek, głowice drukarskie do drukarek atramentowych, głowice drukarskie do drukarek komputerowych, kartridże z tuszem w postaci stałej
[puste] do drukarek atramentowych, 16 tusze do powielania, taśmy
nasączone tuszem, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, rolki z tuszem do maszyn biurowych, taśmy do drukarek
komputerowych, rolki do taśm barwiących, 37 napełnianie pustych
pojemników z tonerem, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów,
ponowne napełnianie tuszem taśm do drukarek, usługi ponownego
napełniania pojemników z tuszem, ponowne napełnianie pojemników z tuszem do drukarek, ponowne napełnianie pojemników z tuszem [kaset] do drukarek.
(111) 325614
(220) 2019 04 03
(210) 498145
(151) 2019 10 21
(441) 2019 05 20
(732) BATOR MIKOŁAJ EKOLOGICZNA PRZETWÓRNIA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z ZAKWASOWNIA.PL
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 zupy, warzywa kiszone, kimchi, gotowe dania warzywne, 30 octy, kombucha.
(111) 325615
(220) 2019 04 03
(210) 498152
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUMINALUM HASCO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, produkty
lecznicze.
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(111) 325616
(220) 2019 04 03
(210) 498157
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) KAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radom (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 10.03.11, 26.01.02, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, marketing internetowy, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie
reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, reklama
biznesowych stron internetowych, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, promowanie towarów i usług osób trzecich przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja
odbywa się za pośrednictwem Internetu, pokazy towarów i usług
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług
tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, dostarczanie
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych.
(111) 325617
(220) 2019 04 03
(210) 498158
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) KAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) etorebki.eu
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 10.03.11, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, komputerowe bazy danych
(pozyskiwanie danych do-), prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,

reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, marketing internetowy, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, reklama biznesowych
stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów
i zakupów domowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, świadczenie usług w zakresie reklamy
komputerowej, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych.

(111) 325618
(220) 2019 04 03
(151) 2019 10 21
(441) 2019 05 20
(732) JADAR RA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADAR RA
(540)

(210) 498162

(591) czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 betonowe rury, belki betonowe, betonowe rzeźby,
ściany betonowe, pomniki betonowe, panele betonowe, pachołki
betonowe, pojemniki betonowe, płyty betonowe, sklepienia betonowe, słupy betonowe, pokrycia betonowe, bloczki betonowe,
betonowe przewody, betonowe elementy brukowe, kamienie brukowe betonowe, kostki brukowe betonowe, betonowe materiały
budowlane, masa betonowa prefabrykowana, zaprawa betonowa
wyważanej betonowe ściany oporowe, betonowe elementy budowlane, wykończenia betonowe z fakturą, gotowe betonowe elementy
budowlane, betonowe poidła dla ptaków, ściany betonowe do celów
budowlanych, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe],
kanały odwadniające betonowe [drenażowe konstrukcje betonowe],
betonowe płyty do nawierzchni drogowych, wyroby dekoracyjne
z odlewów betonowych, słupy betonowe do użytku jako materiały
budowlane, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym.
(111) 325619
(220) 2019 04 03
(210) 498163
(151) 2019 10 21
(441) 2019 05 20
(732) PAWNUK ŁUKASZ, Kryniczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Soundspace
(510), (511) 41 przedstawienia muzyczne, usługi miksowania muzyki,
zapewnianie muzyki na żywo, przedstawienia muzyczne na żywo,
komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi imprez muzycznych
na żywo, usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów
muzycznych na żywo, organizowanie i prowadzenie konferencji,
usługi rozrywki dźwiękowej, prezentowanie ścieżek dźwiękowych
filmów wideo, produkcja nagrań dźwiękowych, montaż taśm dźwiękowych, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez,
usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, montaż lub
nagrywanie dźwięku i obrazu.
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(111) 325620
(220) 2019 04 03
(210) 498164
(151) 2019 10 21
(441) 2019 05 20
(732) SOZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SHOKU
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, bary, zapewnianie jedzenia i napojów
na imprezy firmowe, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), usługi kateringu zewnętrznego, usługi kateringowe, usługi restauracji japońskich, usługi restauracji serwujących tempurę,
usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i sobą,
usługi restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji washoku,
usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracyjne.
(111) 325621
(220) 2019 04 03
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 17
(732) WAROWNA-JAGUŚ EDYTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FG FIGARO
(540)

(210) 498177

(591) ciemnoczerwony, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, broszury, czasopisma, gazety, książki,
podręczniki, materiały drukowane, etykiety z papieru lub kartonu,
torby papierowe, plakaty, kalendarze, tekturowe opakowania, zaproszenia, papeteria, 35 agencje reklamowe, agencje public relations,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, telewizyjna, billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie reklamy
prasowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, doradztwo w zakresie doradztwa personalnego, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, budowanie
świadomości marki (branding), definiowanie celów komunikacyjnych
firm, opracowywanie strategii komunikacji firm, przeprowadzanie
kampanii reklamowych, tworzenie programów lojalnościowych, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, dekoracja wystaw sklepowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach komputerowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, sprzedaż gadżetów reklamowych takich jak: kubki,
notesy, długopisy, pamięci USB, parasole, kalendarze, 40 drukowanie,
druk 3D, druk sitowy, drukowanie offsetowe, litograficzne, laminowanie, introligatorstwo, drukowanie na tkaninie, 42 doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, hosting serwerów, hosting
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stron internetowych, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie opakowań, projektowanie wizytówek, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], tworzenie platform komputerowych,
usługi graficzne.

(111) 325622
(220) 2019 04 04
(210) 498192
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 01
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mel 24h
(540)

(591) czerwony, szary, niebieski, biału
(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.14, 17.01.09, 26.11.08, 25.05.02
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, produkty
lecznicze, wyroby medyczne w szczególności opatrunki medyczne,
materiały opatrunkowe i aplikatory.
(111) 325623
(220) 2019 04 04
(210) 498218
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEGLĄD WARSZAWSKI
(540)

(531) 27.05.01
(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:
banery, foldery, ulotki, citylighty, gadżety i materiały promocyjno-reklamowe, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 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) 325624
(220) 2019 04 04
(210) 498222
(151) 2019 10 21
(441) 2019 06 17
(732) PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUNIOR
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(540)

nie 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) 325625
(220) 2019 04 03
(210) 498223
(151) 2019 10 15
(441) 2019 05 27
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UROTUX COMPLEX
(510), (511) 5 leki dla ludzi, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, preparaty witaminowe.

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony, żółty
(531) 01.13.05, 21.03.21, 26.01.05, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, informacja handlowa, w tym przez Internet, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, 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 na rzecz osób trzecich, 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, organizowa-

(111) 325626
(220) 2019 04 03
(151) 2019 10 15
(441) 2019 05 27
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) URSOCAM
(510), (511) 5 leki dla ludzi.

(210) 498226

(111) 325627
(220) 2019 04 03
(151) 2019 10 15
(441) 2019 05 27
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GLITOPREL
(510), (511) 5 leki dla ludzi.

(210) 498230

(111) 325628
(220) 2019 04 03
(210) 498237
(151) 2019 10 15
(441) 2019 05 27
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROPIHALS
(510), (511) 5 leki dla ludzi, propolis do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające propolis.
(111) 325629
(220) 2019 04 03
(151) 2019 10 14
(441) 2019 05 27
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IRBUTIN
(510), (511) 5 leki dla ludzi.

(210) 498238

(111) 325630
(220) 2019 04 03
(210) 498240
(151) 2019 10 14
(441) 2019 05 27
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMOTIV
(510), (511) 5 leki dla ludzi, środki uspakajające, preparaty witaminowe.
(111) 325631
(220) 2019 04 03
(151) 2019 10 14
(441) 2019 05 27
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IKArium
(510), (511) 5 leki dla ludzi.

(210) 498242

(111) 325632
(220) 2019 04 05
(151) 2019 10 23
(441) 2019 05 27
(732) CZERESZEWSKI SYLWESTER, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czeres Sport
(540)

(210) 498295

(531) 02.01.08, 21.03.01, 27.05.01
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(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, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(111) 325633
(220) 2019 04 05
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732) SMART55 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART 55 native way
(540)

(210) 498299
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(540) Sano. Sukces w hodowli
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty witaminowe, 29 mleko, produkty mleczne, 31 preparaty
zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza
dla zwierząt tucznych, pasza dla bydła, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty spożywcze
do hodowli zwierząt, produkty spożywcze do tuczenia zwierząt,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 325637
(220) 2019 04 05
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) ŚLIWKA SEBASTIAN DANIEL, Warszawa (PL);
OLESIAK EWELINA MARIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUDZIARNIA Lody naturalne
(540)

(210) 498309

(591) granatowy, czerwony
(531) 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi inżynierów, sporządzanie raportów w dziedzinie technologicznej, usługi komputerowe i technologiczne.
(111) 325634
(220) 2019 04 05
(210) 498303
(151) 2019 10 23
(441) 2019 05 27
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sano. Kompetentni w żywieniu zwierząt
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty witaminowe, 29 mleko, produkty mleczne, 31 preparaty
zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza
dla zwierząt tucznych, pasza dla bydła, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty spożywcze
do hodowli zwierząt, produkty spożywcze do tuczenia zwierząt,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 325635
(220) 2019 04 05
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732) SMART55 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart link
(540)

(210) 498304

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
02.07.12, 02.07.23, 08.01.18
(510), (511) 30 lody, kawa, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, gofry, lody wielosmakowe, desery lodowe, sorbety (lody
wodne), 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 325638
(220) 2019 04 05
(210) 498314
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732) XOPERO SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XOPERO
(510), (511) 42 tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika.
(111) 325639
(220) 2019 04 05
(210) 498316
(151) 2019 10 24
(441) 2019 05 27
(732) SENSEMAKING CONSULTING GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSEMAKING DIGITAL LAB
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi inżynierów, sporządzanie raportów w dziedzinie technologicznej, usługi komputerowe i technologiczne.
(111) 325636
(220) 2019 04 05
(210) 498305
(151) 2019 10 23
(441) 2019 05 27
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do badań naukowych w laboratoriach, urządzenia i przyrządy: naukowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, osprzęt do przetwarzania
danych, komputery, programy komputerowe, 35 usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 42 badania związane
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych,
badania oraz usługi-naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(111) 325640
(220) 2019 04 05
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) ŚLIWKA SEBASTIAN DANIEL, Warszawa (PL);
OLESIAK EWELINA MARIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUDZIARNIA Lody naturalne
(540)

(210) 498317

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 08.01.18,
02.07.12, 02.07.23
(510), (511) 30 lody, kawa, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, gofry, lody wielosmakowe, desery lodowe, sorbety (lody
wodne), 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 325641
(220) 2019 04 05
(210) 498322
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732) OŚRODEK USŁUG WODNYCH BIAŁA FLOTA CZERWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Solina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1991. O.U.W BIAŁA FLOTA SOLINA CZERWSCY SP.J.
(540)

(591) niebieski, czarny, biały, jasnoniebieski, brązowy
(531) 06.03.01, 18.03.05, 15.07.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 organizacja i rezerwacja rejsów, rejsy łodziami wycieczkowymi, transport pasażerów statkiem rejsowym, wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych, wypożyczanie łodzi, żaglówek, kajaków, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej.
(111) 325642
(220) 2019 04 05
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732)	AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błędów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEANPEST
(540)

(210) 498323

(591) czerwony, granatowy, niebieski, pomarańczowy, różowy,
szary, zielony, żółty
(531) 01.15.23, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, chemiczne środki do ochrony roślin i nasion z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, adiuwanty dla środków ochrony roślin, surfaktanty, adiuwanty olejowe i ich pochodne, adiuwanty mineralne, siarczan amonowy,
nawozy ogrodnicze i rolnicze, nawozy sztuczne i naturalne, nawozy
użyźniające glebę, koncentraty nawozowe, nawóz ptasi guano, torf
jako nawóz, surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, glikokrzemiany, serycyt, siarczany, fosforany, superfosfaty, karbonyl do ochrony roślin, preparaty do użyźniania gleby,
preparaty do uzdatniania wody, ściółka, wodorosty, żużel, ziemia
do upraw, ziemia próchnicza, mieszanki ogrodnicze na bazie torfu
do upraw, 5 środki ochrony roślin, środki przeciw robactwu i do tępienia pasożytów, fungicydy, herbicydy, pestycydy, insektycydy, środki
chwastobójcze, środki owadobójcze, bakteriobójcze i dezynfekujące,
preparaty grzybobójcze, dodatki do pasz do celów leczniczych.

(111) 325643
(220) 2019 04 05
(210) 498332
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732) ZIELIŃSKI TOMASZ, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CONTINO
(510), (511) 20 meble, części mebli, akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble w postaci akustycznych ścianek działowych, krzesła,
sofy, fotele, ławki, lady recepcyjne, materace, poduszki, statuetki,
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej
klasie, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe
i oznakowanie, niemetalowe, dekoracje przestawne, drzwi do mebli,
gabloty jako meble, haczyki niemetalowe do wieszania odzieży, karnisze do zasłon, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, ramy
do obrazów, lustra, parawany-meble, podpory pod książki, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, ramy do obrazów, stojaki
na parasole, wyroby stolarstwa meblowego, stojaki na czasopisma,
35 usługi sprzedaży towarów: wyposażenie wnętrz biurowych oraz
mieszkalnych, meble, części mebli, akcesoria meblowe wyposażenia
domu, akustyczne ścianki działowe, krzesła, sofy, fotele, ławki, lady
recepcyjne, materace, poduszki, niemetalowe drabiny i ruchome
schody, niemetalowe plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie,
niemetalowe pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z drewna, wosku, gipsu lub z tworzyw sztucznych,
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi,
usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami
franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej,
organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych
oraz reklamowych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn
sklepowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 42 usługi architektów, designerów, studiów graficznych, projektowanie mebli,
wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, usługi doradców
wyposażenia wnętrz na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz, stoisk ekspozycyjnych
oraz targowych, mebli, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie projektowania i wyposażania wnętrz, wnętrz mieszkalnych, biurowych,
gastronomicznych, łazienek, basenów, obiektów publicznych, stoisk ekspozycyjnych oraz targowych, usługi informacyjne dotyczące
harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania
wnętrz oraz powierzchni zewnętrznych, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia oraz architektury wnętrz i przestrzeni
publicznych.
(111) 325644
(220) 2019 04 05
(151) 2019 10 24
(441) 2019 05 27
(732) WODZICKA JOANNA, Naprawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RZUŁF

(210) 498342
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(540) LA RIVE NEW GAME
(540)

(591) jasnozielony, zielony, ciemnozielony, czarny, biały
(531) 03.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, 33 wódka, 35 usługi prowadzenia punktów
sprzedaży detalicznej i hurtowej piwa, wódki, napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych, kawy, herbaty, produktów mięsnych
w formie burgerów, pizzy, kanapek, słodyczy, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej piwa, wódki, napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych, kawy, herbaty, produktów mięsnych w formie burgerów,
pizzy, kanapek, słodyczy, 43 usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie lokali gastronomicznych, pubów, barów, kawiarni, restauracji,
stołówek, usługi cateringowe, organizowanie imprez okolicznościowych, wynajmowanie pomieszczeń i kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 325645
(220) 2019 04 06
(210) 498347
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AUTOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) winterguard
(540)

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 01.15.17, 26.04.01, 26.04.13, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do czyszczenia pojazdów, preparaty do czyszczenia i odświeżania pojazdów, detergenty do pojazdów, płyny
do czyszczenia pojazdów, preparaty myjące do pojazdów, środki
czyszczące do pojazdów, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych,
płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki do usuwania
rdzy do pojazdów.

(591) ciemnosrebrny, ciemnoszary, ciemnozłoty, czarny, srebrny,
złoty
(531) 29.01.13, 19.03.03, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 25.07.02
(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.
(111) 325648
(220) 2019 04 08
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) LA RIVE YOU GOT ME
(540)

(210) 498358

(111) 325646
(220) 2019 04 06
(210) 498348
(151) 2019 10 24
(441) 2019 05 27
(732) KOST-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miedźno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOST-BET
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, kostka brukowa, materiały do pokryć nawierzchni drogi ogrodzenia niemetalowe, płyty
betonowe, palisady niemetalowe, tłuczeń, żwir.
(111) 325647
(220) 2019 04 08
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(554) (znak przestrzenny)

(210) 498357

(591) biały, czarny, jasnoróżowy, jasnoszarym, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 19.03.03, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 25.07.08
(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.
(111) 325649
(220) 2019 04 08
(210) 498360
(151) 2019 09 30
(441) 2019 06 10
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka michałki warszawskie
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwale, wyroby czekoladowane,
wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIERNIKARNIA WROCŁAWSKA
(540)

(111) 325650
(220) 2019 04 08
(210) 498363
(151) 2019 10 24
(441) 2019 05 27
(732) DAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krupski Młyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DELFIN PRIME
(510), (511) 1 środki chemiczne do uzdatniania wody do użytku w basenach i wannach z hydromasażem.
(111) 325651
(220) 2019 04 08
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732) ZDROWE MENU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2016 ZDROWE MENU
(540)

(210) 498367

(591) brązowy, biały
(531) 02.09.01, 07.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 piernik, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, przyjęcia okolicznościowe, organizowanie konkursów, seminaria i warsztaty, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kafeterie, kawiarnie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe.
(111) 325654
(220) 2019 04 08
(210) 498385
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) 376WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3coty
(540)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 325652
(220) 2019 04 08
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732) RUDZIŃSKI MATEUSZ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kancelarie CONSEIL
(540)

(210) 498370

(591) ciemnozielony, zielony
(531) 07.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 doradztwo prawne, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo
w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące
zagadnień prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażu,
mediacji i rozstrzygania sporów, usługi asystentów prawnych, usługi
informacji prawnej, usługi prawne, usługi radców prawnych.
(111) 325653
(220) 2019 04 08
(210) 498383
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732) KUŚMIEREK-RUDY ANNA PIERNIKI WROCŁAWSKIEPIERNIKOWE DEKORACJE, Wrocław (PL)

(591) biały
(531) 03.01.06, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 16 materiały drukowane: plakaty, plakaty reklamowe,
biuletyny informacyjne, drukowane arkusze informacyjne, gazety,
publikacje drukowane, ulotki, ulotki drukowane, ulotki reklamowe,
drukowane ulotki informacyjne, jednorazowe produkty papierowe:
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne: etykiety z papieru, etykiety z papieru lub kartonu,
etykiety przylepne z papieru, kalendarze drukowane, kalendarze
ścienne, kalendarze na biurko, koperty [artykuły piśmienne], nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], notatniki, notatniki [notesy], torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych: torby papierowe, torby papierowe do pakowania, papierowe torby na prezenty, 31 karmy i pasze dla zwierząt:
koty, karma dla kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów,
artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, karmy dla kotów, karmy i pasze dla zwierząt, karmy w puszce przeznaczone dla
kotów, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, ciastka dla
kotów, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne kości i kostki do żucia
dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, mleko w proszku dla kociąt,
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pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pokarmy
puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze
dla kotów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych,
usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów: organizacja
i prowadzenie prezentacji produktów, organizowanie i prowadzenie
pokazów w celach reklamowych, organizowanie pokazów w celach
handlowych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów dla celów
reklamowych, pokazy towarów, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych
telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach handlowych, przygotowywanie
wystaw do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi w zakresie
organizowania pokazów towarów handlowych, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne: produkcja materiałów reklamowych,
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, reklama, reklama w Internecie dla osób
trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama w czasopismach,
reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama na bilbordach
elektronicznych, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, usługi reklamowe w tym reklama on-line w sieci komputerowej, reklama typu
”płać za kliknięcie”, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, projektowanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozpowszechnianie reklam na rzecz
osób trzecich przez Internet.

(111) 325655
(220) 2019 04 08
(210) 498386
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 17
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka michałki wrocławskie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwale, wyroby czekoladowane, wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(111) 325656
(220) 2019 04 08
(210) 498387
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 17
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka michałki gdańskie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwale, wyroby czekoladowane,
wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(111) 325657
(220) 2019 04 08
(210) 498423
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 17
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka legendarne michałki
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwale, wyroby czekoladowane, wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
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(111) 325658
(220) 2019 04 08
(210) 498424
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 17
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Śnieżka michałki poznańskie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwale, wyroby czekoladowane, wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane.
(111) 325659
(220) 2019 04 08
(210) 498425
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 17
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ESOHYAL
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy
i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, emulsje
do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje
kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny
i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry
i talki kosmetyczne, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy
do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty
wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów medycznych, suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.
(111) 325660
(220) 2019 04 08
(210) 498427
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 17
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) URICOLIN
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy
i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, emulsje
do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje
kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny
i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry
i talki kosmetyczne, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy
do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty
wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów medycznych, suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
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medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.

(111) 325661
(220) 2019 04 08
(210) 498428
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 17
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PANZYFITOL
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy
i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, emulsje
do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje
kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny
i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry
i talki kosmetyczne, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy
do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty
wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów medycznych, suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.
(111) 325662
(220) 2019 04 08
(210) 498429
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 17
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NOVOURO
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy
i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, emulsje
do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje
kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny
i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry
i talki kosmetyczne, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy
do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty
wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów medycznych, suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka-

żające, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy farmaceutyczne, leki dla ludzi.

(111) 325663
(220) 2019 04 08
(210) 498437
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NETDIVE
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania rynku, badania
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
monitorowanie obecności marki w Internecie, badania w zakresie
efektów kampanii reklamowych i promocji w Internecie, także w mediach społecznościowych, usługi reklamowe, doradztwo reklamowe
i marketingowe, sporządzanie ekspertyz dotyczących efektywności
marketingowej i reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, sporządzanie prognoz ekonomicznych, public
relations, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, telemarketing, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, ustalanie potencjalnych odbiorców towarów i usług, monitoring
Internetu pod kątem opinii o osobach i organizacjach, kształtowanie
wizerunku towarów i usług oraz osób i organizacji.
(111) 325664
(220) 2019 04 08
(210) 498445
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) SZEMRAJ MARCIN, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNUS EXTREME
(540)

(591) żółty, czerwony, czarny
(531) 27.05.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy gimnastyczne, przyrządy stosowane w kulturystyce, ławki do ćwiczeń, stojaki kulturystyczne, wyciągi kulturystyczne, drążki kulturystyczne,
drążki do podciągania, poręcze do ćwiczeń, sztangi, hantle do ćwiczeń, ciężarki.
(111) 325665
(220) 2019 04 08
(210) 498446
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) SZEMRAJ MARCIN, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNUS POWER
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 28 przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy gimnastyczne, przyrządy stosowane w kulturystyce, ławki do ćwiczeń, stojaki kulturystyczne, wyciągi kulturystyczne, drążki kulturystyczne,
drążki do podciągania, poręcze do ćwiczeń, sztangi, hantle do ćwiczeń, ciężarki.
(111) 325666
(220) 2019 04 08
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) WERBIK ARKADY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAPONOTKA

(210) 498449
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(111) 325669
(220) 2019 04 09
(210) 498462
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732) McDonald’s Corporation, Chicago (US)
(540) (znak słowny)
(540) FUNDACJA RONALDA McDONALDA
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne.

(540)

(591) czerwony, czarny, zielony, fioletowy, pomarańczowy,
niebieski, szary, ciemnoróżowy
(531) 02.01.23, 02.01.24, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 materiały edukacyjne, do pobrania, materiały edukacyjne w formie mapy myśli, do pobrania.
(111) 325667
(220) 2019 04 08
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) WERBIK ARKADY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRAFNOTKA
(540)
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(111) 325670
(220) 2019 04 09
(210) 498479
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo body cellulite.
(540)

(210) 498450

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 325671
(220) 2019 04 05
(210) 498345
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732) STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KSIĘDZA
PIOTRA SKARGI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCh24.pl POLONIA CHRISTIANA
(540)

(591) czerwony, czarny, zielony, fioletowy, pomarańczowy,
ciemnróżowy, niebieski, szary
(531) 02.01.23, 02.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 materiały edukacyjne, do pobrania, materiały edukacyjne w formie mapy myśli, do pobrania.
(111) 325668
(220) 2019 04 09
(210) 498451
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732)	ASPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kliniska Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ASPROD ASPROD Piekarnia-Cukiernia rok zał. 1991
(540)

(591) żółty, jasnożółty, brązowy, jasnobrązowy
(531) 01.03.02, 01.03.12, 01.03.15, 08.01.08, 26.01.02, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, chleb, bułki, bułeczki
słodkie, ciasta i ciastka, tarty (z owocami), dania gotowe i wytrawne
przekąski, kanapki i pizza, bułka tarta, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(591) czerwony, szary
(531) 24.01.13, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, afisze, albumy, broszury, czasopisma, materiały drukowane, fotografie, książki, publikacje drukowane, rysunki,
periodyki, 35 promowanie działalności na rzecz rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, 36 usługi organizowania
zbiórki i zbiórka funduszy na cele związane z propagowaniem kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, 41 publikowanie tekstów innych niż
reklamowe usługi wydawnictwa, publikacje elektroniczne książek,
gazet i periodyków on-line i ich obsługa, usługi reporterskie i wydawnicze, usługi organizowania projekcji, sympozjów, konferencji,
zjazdów, seminariów, pokazów audiowizualnych, wystaw, spotkań
dyskusyjnych, zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów poświęconych problemom społecznym, kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi organizowania wymiany kulturalnej społeczności
chrześcijańskiej w kraju i za granicą, usługi organizowania spotkań,
zlotów i obozów dla dorosłych, dzieci i młodzieży poświęconych problemom społecznym, kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi organizowania koncertów, balów i imprez o charakterze rozrywkowym
celem propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi
w zakresie działalności oświatowej, dydaktycznej celem propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej.
(111) 325672
(220) 2019 04 09
(210) 498481
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) tołpa. dermo face strefa t.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 325673
(220) 2019 04 09
(210) 498482
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo face sebio.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 325674
(220) 2019 04 09
(210) 498484
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo face lipidro.
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo face physio.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 325676
(220) 2019 04 09
(210) 498493
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wfośigw wojewódzki fundusz ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w krakowie
(540)

(591) zielony, niebieski, szary, biały
(531) 01.15.15, 05.03.11, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, udzielanie pomocy finansowej w postaci pożyczek i dotacji na zadania związane z ochroną środowiska.
(111) 325677
(220) 2019 04 09
(210) 498496
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732) SOLPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Soltopin
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 leki dla ludzi, suplementy diety, produkty
farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(111) 325678
(220) 2019 04 09
(210) 498500
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732) WIKIRA MACIEJ HANDEL-USŁUGI, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VAPE TECH POLAND FROM VAPERS TO VAPERS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 325675
(220) 2019 04 09
(210) 498486
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)

(531) 15.09.02, 27.05.01
(510), (511) 34 ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, papierosy
elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, waporyzatory dla palaczy,
do stosowania doustnego.
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(111) 325679
(220) 2019 04 23
(210) 498501
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) JOVI I KEFIR SUSZONA ŚLIWKA
(540)
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(111) 325681
(220) 2019 04 10
(210) 498521
(151) 2019 10 25
(441) 2019 07 08
(732) IMMOBILIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMOBILIA POLSKA
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajem
mieszkań, domów, pomieszczeń biurowych, powierzchni magazynowych i lokali handlowych, analizy finansowe, wycena nieruchomości,
finansowanie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami, pozyskiwane gruntów i działek budowlanych na zlecenie osób trzecich, 37 usługi budowlano-montażowe w zakresie budynków i budowli, usługi budowlane, w tym:
budownictwo obiektów mieszkaniowych, handlowych, magazynowych, biur, hoteli, obiektów sportowych, budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, doradztwo budowlane,
42 projektowanie budowlane i urbanistyczne, projektowanie nieruchomości, projektowanie budynków mieszkalnych, usługowych,
produkcyjno-magazynowych, aranżowanie i dekorowanie wnętrz,
obsługa geodezyjna inwestycji.
(111) 325682
(220) 2019 04 10
(210) 498525
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 24
(732) BERECKI MARCIN DM SYSTEM, Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPEDA
(540)
(591) biały, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, złoty, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
02.09.01, 05.07.14, 01.15.14, 01.15.15, 08.03.01, 08.03.25, 01.03.02,
01.03.12, 01.03.17, 19.07.01, 19.07.16, 19.07.22, 25.01.15, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.13
(510), (511) 29 produkty mleczne i na bazie mleka, kefir smakowy.
(111) 325680
(220) 2019 04 09
(210) 498512
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732) OLENIACZ ROBERT SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pływak
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 16 papier, papier powlekany, papierowe wyroby artystyczne, pojemniki papierowe, torby papierowe, worki papierowe,
papierowe nakrycia (obrusy) stołowe, odzież papierowa, bielizna stołowa papierowa, papierowe maty stołowe, talerze papierowe, kubki
papierowe, podstawki papierowe, papierowe poszewki na poduszkę, tace do użytku domowego papierowe.
(111) 325683
(220) 2019 04 10
(210) 498526
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) Jemie B.V., Oosterhout (NL)
(540) (znak słowny)
(540) CANNA RHIZOTONIC
(510), (511) 1 środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy, w tym nawozy płynne, preparaty do wzrostu roślin.

(591) pomarańczowy, żółty, niebieski, biały, czarny
(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauka pływania, szkolenia z pływania, nauczanie indywidualne, usługi trenerskie, organizowanie zawodów sportowych.

(111) 325684
(220) 2019 04 10
(210) 498535
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRIMAVERA
(510), (511) 2 farby, farby bakteriobójcze, impregnaty do drewna, farby podkładowe, farby wypełniające, farby nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, la-
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kiery, lakierobejce, emalie, pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb
i lakierów, spoiwa do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze
do farb, preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla
budownictwa, 19 tynki syntetyczne i mineralne, środki gruntujące
pod tynki, mozaikowe masy tynkarskie, zaprawy budowlane, zaprawy klejowo-szpachlowe.

(111) 325685
(220) 2019 04 10
(210) 498536
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732)	NOWAK DANIEL, NOWAK KRYSTYNA, NOWAK BOGDAN
KACPEREK SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wkladkidobutow.pl
(540)

(591) jasnoszary, ciemnobrązowy
(531) 29.01.12, 02.09.19, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej,
świadczone w lokalu sprzedawcy, online oraz za pomocą sprzedaży
wysyłkowej, artykułów w związku z obuwiem, realizowane za pośrednictwem dystrybucji przez sklep internetowy, internetowych
platform handlowych, stron internetowych, papierowych oraz internetowych katalogów, a także dystrybucji prowadzonej w lokalu
sprzedawcy.
(111) 325686
(220) 2019 04 10
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732)	GOŁĘBIOWSKI MACIEJ NO LIMIT, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uslugeo
(540)

(210) 498541

(591) biały, niebieski, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
czarny, jasnoniebieski
(531) 01.05.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia naukowe, aparatura i urządzenia oraz kable do zastosowania w elektryce, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, oprogramowanie dotyczące porównywarek cenowych, oprogramowanie pozwalające użytkownikowi wyświetlić oferty handlowe podmiotów znajdujących się w jego
sąsiedztwie, gazety elektroniczne do pobrania, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone na różnych nośnikach danych,
nagrane nośniki danych w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach, tabletach lub innych urządzeniach mobilnych, programy komputerowe nagrane: programy komputerowe udostępniane on-line, publikacje elektroniczne na nośnikach pamięci oraz
do pobrania on-line, oprogramowanie komputerowe, 12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy szynowe, pojazdy do poruszania się
po wodzie, części i akcesoria do pojazdów, sprzęt i urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, mechanizmy napędowe,
w tym silniki do pojazdów lądowych, 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, tektury lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, naklejki, papeteria, publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki, mapy, plany, komiksy,
podręczniki, rysunki, grafiki, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi public relations, tworzenie, wydawanie i dystry-

bucja materiałów promocyjnych oraz reklamowych, usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie badania rynku oraz badania
opinii publicznej, badania marketingowe, oferowanie w mediach produktów dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, organizowanie
imprez reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów w prasie i innych mediach w tym mediach elektronicznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie prenumeraty
czasopism i gazet, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń
i reklam w prasie i mediach elektronicznych, publikowanie ogłoszeń,
reklam i tekstów sponsorowanych w prasie, radiu, telewizji i w mediach elektronicznych, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, pomoc
w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, usługi rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji,
lub systematyzacji informacji pisemnej lub w inny sposób zapisanej,
jak również kompilacji danych statystycznych lub matematycznych,
usługi agencji reklamowych, w tym w połączeniu z usługami pożyczek bankowych i/lub świadczeniem rożnych usług i/lub sprzedażą
oraz wynajmem pojazdów, pośrednictwo w transakcjach kupna
i sprzedaży towarów i transakcjach w zakresie świadczenia usług, pozyskiwanie nabywców i dostawców towarów i usług i/lub rozpowszechnianie informacji i reklamy w tym zakresie, pozyskiwanie i rozpowszechnianie ogłoszeń, w tym w Internecie i poprzez Internet,
wsparcie oraz organizowanie przetargów i aukcji, w tym w Internecie
i poprzez Internet, wynajmowanie miejsc i powierzchni reklamowych
i ogłoszeniowych, w tym w Internecie i poprzez Internet, sporządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących charakterystyki, jakości i cen usług, udzielanie porad i informacji dotyczących charakterystyki, jakości i cen usług, udostępnianie rynku on-line
dla celów kupna i sprzedaży towarów oraz świadczenia usług, negocjowanie zakupu usług, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, porównywania cen, publikowanie i dostarczanie
recenzji o towarach i usługach, negocjowanie cen towarów i usług,
usługi w zakresie badania i ocen przedsięwzięć biznesowych, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, sprzedaż samochodów, pośrednictwo w kontraktach w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż towarów,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, w tym
poprzez Internet, pośrednictwo w nabywaniu różnych usług, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich,
rozpowszechnianie ogłoszeń, w tym za pośrednictwem sieci komputerowe, pośrednictwo w zakresie nabywania wymienionych usług,
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (lnternet), zamieszczanie ogłoszeń na rzecz osób
trzecich, między innymi w sieci Internet, wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia sprzedaży towarów i/lub nabycia usług, świadczenie usług on-line w zakresie ogłoszeń sprzedaży
towarów i/lub nabywania usług, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi instytucji bankowych lub instytucji współpracujących z nimi, takie Jak maklerzy dewizowi lub izby rachunkowe,
bankowość inwestycyjna, przelewy i transakcje bankowe, ściąganie
należności, faktoring, usługi pośredników dotyczących papierów
wartościowych i dóbr, usługi związane z emisją czeków podróżnych
i akredytyw, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, inwestowanie w nieruchomości, usługi leasingowe, usługi związane
z administrowaniem nieruchomościami, tj. wynajmem, wyceną majątku nieruchomego lub finansowaniem, pobieranie czynszu, wynajem nieruchomości i majątku, organizowanie wynajmu nieruchomości, agencje mieszkaniowe, timesharing nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, remont nieruchomości, wycena nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku,
usługi świadczone przez agentów lub maklerów zajmujących się
ubezpieczeniami, usługi świadczone ubezpieczonym oraz usługi
związane z zawieraniem umów, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, usługi instytucji kredytowych innych niż banki, usługi podatkowe, usługi celne, gromadzenie funduszy i sponsoring finansowy, handel walutami i wymiana
walut, usługi w zakresie wycen, usługi związane z majątkiem nieru-
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chomym, usługi w zakresie ocen finansowych i podatkowych, usługi
doradztwa inwestycyjnego dotyczącego nieruchomości, agencje pośrednictwa w zakresie handlu nieruchomościami, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, konserwacja i naprawy budynków, usługi instalacyjne, malowanie budynków
i ich części, malowanie pojazdów, czyszczenie, naprawy i konserwacja
budynków, usługi świadczone przez wykonawców lub podwykonawców w czasie konstrukcji i budowy budynków, jak również usługi
świadczone przez osoby lub instytucje zajmujące się restauracją różnych obiektów do ich pierwotnego stanu lub Ich konserwacją, usługi
związane z wykonywaniem budynków, dróg, mostów, zapór lub linii
przesyłowych, jak również usługi przedsiębiorstw specjalizujących się
w zakresie budownictwa, takie jak malowanie, instalatorstwo hydrauliczne, ogrzewanie lub dekarstwo, malowanie i prace dekoratorskie
w budynkach, instalacja i usługi w zakresie systemów nawadniania,
usługi pomocnicze w budownictwie takie jak nadzór budowlany,
usługi polegające na wypożyczaniu narzędzi i sprzętu budowlanego,
usługi związane z naprawami, w tym w zakresie elektryczności, umeblowania, przyrządów, narzędzi lub podobnych, usługi w zakresie instalacji sprzętu komputerowego i usługi serwisowe, usługi związane
z konserwacją i naprawami pojazdów lub naprawami innych obiektów związanych z transportem ludzi lub zwierząt lub towarów, konserwacja i naprawa mebli, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja
i naprawy szyb, okien, rolet, zwalczanie szkodników i dezynfekacja,
czyszczenie i sprzątanie budynków od zewnątrz i wewnątrz, sprzątanie terenów miejskich, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, instalacja,
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja I naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń
telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), regeneracja i naprawianie tonerów i tuszów, konserwacja i naprawa opon, informacja,
doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 38
telekomunikacja, usługi transmisyjne, usługi telefoniczne, łączność
poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, zapewnienie dostępu do treści, stron internetowych i portali, dostarczanie i wynajem
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi polegające
na umożliwieniu rozmowy między osobami, przekazywanie informacji od jednej osoby do drugiej, komunikacja zarówno wizyjna jak i foniczna (radio i telewizja), usługi polegające na nadawaniu programów
radiowych lub telewizyjnych, udostępnianie blogów, forów, fotogalerii, pokojów rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line
do transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami, transmisja i dzielenie się wiadomościami, informacjami, obrazami, wideo i nagraniami dźwiękowymi, usługi związane z portalami
internetowymi, usługi w zakresie agencji informacyjnych i agencji
prasowych, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej
lub telefonicznej, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do portali Internetowych na rzecz osób trzecich, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera,
usługi w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomocy terminali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem
multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet, elektroniczny serwis informacji typu online polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, zapewnienie dostępu do portali w Internecie, w tym
na rzecz osób trzecich, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 39
transport lotniczy, wodny, lądowy, transport sanitarny, spedycja, pakowanie, składowanie, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi
frachtowe, przewóz ładunków, usługi przeprowadzkowe, organizowanie podróży, usługi związane z wynajmem środków transportu,
usługi związane z holowaniem morskim, rozładunkiem, funkcjonowaniem portów i nadbrzeży, usługi przeładunkowe, usługi związane
z pakowaniem towarów przed wysyłką, usługi biur pośrednictwa
i agencji turystycznych, w tym z informacją o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu, usługi biur podróży, przewóz podróżnych,
usługi w zakresie ochrony transportu, konwojów, holowanie, i transport pojazdów w ramach pomocy drogowej, usługi w zakresie prowa-
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dzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej i ratownictwa, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, parkowanie i przechowywanie
pojazdów, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych usług, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 40 usługi związane z obróbką materiałów, mogące
występować w czasie wytwarzania jakiejkolwiek substancji lub
przedmiotu innego niż budowlany, drukowanie, wywoływania zdjęć
i filmów, powielanie nagrań audio i video, uzdatnianie i oczyszczanie
powietrza i wody, wytwarzanie energii, usługi w zakresie wyrębu
i przetwórstwa drzew, przechowywanie żywności i napojów, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, usługi związane z konserwacją drewna inne niż malowanie, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych
usług, 41 nauczanie, kształcenie, usługi edukacyjne i instruktażowe,
usługi wydawnicze i reporterskie, publikowanie dla klientów w Internecie, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługo wynajmu związane
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, kluby odnowy fizycznej, propagowanie
tych usług, usługi związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury
w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, organizacja dyskotek, usługi w zakresie internatów, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych dla dzieci, usługi świadczone przez centra zabaw, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, mikro wydawnictwa, publikacje elektroniczne książek, gazet i czasopism on-line, usługi reporterskie, usługi wydawnicze, produkcja reklam radiowych,
telewizyjnych, produkcja reklam do publikacji w mediach elektronicznych zwłaszcza do Internetu, wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk i imprez rozrywkowych,
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie wystaw kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie plebiscytów, usługi związane z nauczaniem, rozrywką i rekreacją, informacja, doradztwo i poradnictwo
dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz usługi naukowo-techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii, badań
oraz sporządzanie raportów na polu naukowym i technologicznym,
usługi w zakresie technologii informacyjnych, a mianowicie rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, działalność w zakresie technologii informatycznych, działalność związana
z oprogramowaniem, usługi informatyczne, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, tworzenie programów komputerowych, udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, usługi portali internetowych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie baz on-line przez
portale internetowe, oprogramowanie jako usługa, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komputerowych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, analiza i diagnostyka
komputerowa, usługi komputerowe, usługi w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich, monitorowanie systemów komputerowych za pośrednictwem zdalnego dostępu, badania naukowe w dziedzinie medycyny, oprogramowanie
jako usługa dotyczące porównywarek cenowych, oprogramowanie
jako usługa pozwalające użytkownikowi wyświetlić oferty handlowe,
wytwarzanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, w tym
serwisów internetowych, usługi informatyczne, projektowanie
wnętrz, planowane przestrzenne wnętrz, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie wnętrz budynków, informacja, doradztwo
i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 43 tymczasowe
zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
świadczone przez osoby lub instytucje zajmujące się przygotowaniem żywności lub napojów do konsumpcji oraz usługi związane z zapewnieniem mieszkań i pokoi w hotelach, pensjonatach lub innych
instytucjach zapewniających czasowe zakwaterowanie, usługi związane z rezerwacją zakwaterowania dla podróżnych, szczególnie przez
biura podróży lub innych pośredników, zakwaterowania zwierząt, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 44 usługi medyczne, usługi
lekarskie, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla
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ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi florystyczne, projektowanie ogrodów i krajobrazów,
usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa,
usługi związane z opieką medyczną, usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt świadczone przez pojedyncze osoby lub placówki, usługi fryzjerskie, usługi aptekarskie, informacja, doradztwo
i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 45 usługi prawne, prywatne i społeczne świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, dochodzenie i nadzór
związany z bezpieczeństwem osób i podmiotów gospodarczych,
usługi w zakresie dotrzymywania towarzystwa, usługi agencji matrymonialnych, usługi pogrzebowe, usługi detektywistyczne, usługi religijne, opieka nad dziećmi, opieka nad domami, opieka nad zwierzętami, usługi eskorty, usługi ślubne, informacja, doradztwo i poradnictwo
dotyczące wyżej wymienionych usług.

(111) 325687
(220) 2019 04 10
(210) 498556
(151) 2019 10 25
(441) 2019 07 08
(732) INSTYTUT ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Barczewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIAP
(510), (511) 7 maszyny i instalacje do rozdrabniania, obróbki wstępnej, kompostowania i do przesiewania, oddzielania i prasowania odpadów, biomasy, kompostu i paliw, jak również do odfermentowania bioodpadów, maszyny do produkcji bioolejów, biowęgla i paliw
odnawialnych z bioodpadów i biomas, szlifierki, sita bębnowe, sita
gwiazdowe, oddzielacze powietrzne, maszyny obracające do odpadów i kompostu, instalacje do kompostowania w kopcach i kompostowania tunelowego, 9 sondy do celów naukowo-badawczych,
aparatura do pomiaru temperatury, wilgotności, stężenia tlenu, 11
bioreaktory do użytku w uzdatnianiu odpadów, bioreaktory do użytku w uzdatnianiu ścieków, instalacje do oczyszczania ścieków,
urządzenia i instalacje do suszenia, 37 usługi modernizacji maszyn
i urządzeń, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznych,
40 obróbka materiałów i obiektów w dziedzinie przemysłu drzewnego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego, obróbka
i przetwarzanie biomasy i surowców pochodzenia biologicznego,
usługi doradcze związane z obróbką materiałów i obiektów w dziedzinie przemysłu papierniczego, bioenergetycznego, chemicznego
i energetycznego, usługi doradcze związane z biorafinerią, obróbka
materiałów odpadowych, biorafinacja odpadów w postaci biomasy, obróbka biomasy o pochodzeniu innym niż drzewne i biomasy
niespożywczej, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych
elementów biomasy, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy w celu uzyskania wysokiej wartości produktów zastępujących paliwa i surowce o niezrównoważonym pochodzeniu, recykling i przetwarzanie odpadów, doradztwo związane
z recyklingiem odpadów, recykling i usuwanie osadów ściekowych,
produkcja, koncentracja i przetwarzanie biogazu w energię elektryczną, usługi w zakresie fermentacji biomasy i odpadów biologicznych, higienizacja i granulacja osadów ściekowych, usługi w zakresie
biosuszenia odpadów komunalnych, usługi w zakresie biostabilizacji
tlenowej i kompostowania odpadów komunalnych i biodegradowalnych, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
usługi w zakresie suchej fermentacji perkolacyjnej odpadów, 42
usługi w zakresie doradztwa technicznego, badania dotyczące technologii, badania dotyczące recyclingu, ekspertyzy w zakresie technologii, ekspertyzy w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, wytwarzania odpadów, oceny innowacyjności technologii
przetwarzania odpadów, badania z zakresu analizowania odpadów,
doradztwo eksperckie dotyczące technologii, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, opracowywanie technologii
recyclingu odpadów, opracowywanie technologii biosuszenia odpadów komunalnych, opracowywanie technologii biostabilizacji tlenowej i kompostowania odpadów komunalnych i biodegradowalnych,
opracowywanie technologii w zakresie suchej fermentacji perkolacyjnej odpadów, opracowywanie technologii w zakresie higienizacji
i granulacji osadów ściekowych, opracowywanie technologii pozyskiwania energii, opracowywanie procesów przemysłowych, usługi projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu
biotechnologicznego, usługi analizy technologicznej, analizy laboratoryjne, usługi w zakresie analizy przemysłowej, opracowywanie

projektów technicznych, usługi automatyki przemysłowej, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi inżynierskie
w dziedzinie obróbki odpadów, biomasy, kompostu i paliw.

(111) 325688
(220) 2019 04 10
(210) 498560
(151) 2019 10 21
(441) 2019 05 27
(732)	HANS MARZENA BEATA FOTOGRAFIA, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Off Wedding
(510), (511) 35 organizacja targów handlowych.
(111) 325689
(220) 2019 04 10
(210) 498584
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732) JANIA FLEET MOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jania FLEET mobility
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], doradztwo biznesowe
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, 45 usługi dozorcze [konsjerż].
(111) 325690
(220) 2019 04 11
(210) 498605
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 03
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NATURALL
(540)

(591) beżowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie
lub słone], krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 325691
(220) 2019 04 11
(210) 498613
(151) 2019 10 29
(441) 2019 06 03
(732) ZAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) De & sa Fashion
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(732)	GIERA KACZMAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GKW GIERA KACZMAREK I WSPÓLNICY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, damską i dziecięcą,
odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 325692
(220) 2019 04 12
(210) 498677
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) ZAKŁADY PIWOWARSKIE GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Głubczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRAX
(510), (511) 32 piwo, drink na bazie piwa, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające.
(111) 325693
(220) 2019 04 12
(210) 498699
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUXOLEK
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla
celów medycznych.
(111) 325694
(220) 2019 04 12
(151) 2019 10 29
(441) 2019 07 01
(732) LPP PRINTABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARK the helper
(540)

(591) fioletowy, różowy
(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej, 41 szkolenia z zakresu świadczenia usług
prawnych, 45 usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, mediacje
(usługi prawne), usługi informacji prawnej, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi
prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi związane
z przeniesieniem tytułu własności, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi rejestracyjne (prawne),
usługi prawne pro bono, monitorowanie znaków towarowych (usługi prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów
(usługi prawne), usługi prawne związane z negocjacją kontraktów
dla osób trzecich.
(111) 325697
(220) 2019 04 14
(210) 498714
(151) 2019 10 22
(441) 2019 06 24
(732) FILIPIAK MARCIN CF1, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CF1 CF1 GORZÓW WLKP.
(540)

(210) 498701

(111) 325695
(220) 2019 04 12
(210) 498702
(151) 2019 10 22
(441) 2019 06 24
(732)	NAKIELNY WITOLD, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lodowa wyspa
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, słodycze, mrożony jogurt jako lody spożywcze, musy czekoladowe, musy
deserowe, musy owocowe jako sosy, 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.25, 21.03.13
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe w zakresie sportu, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, szkolenia w zakresie podnoszenia ciężarów, szkolenia
zawodników sportowych, sędziowanie sportowe, usługi sportowe,
edukacja sportowa, obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych,
prowadzenie zawodów sportowych, usługi klubów sportowych, wynajem sprzętu sportowego, przeprowadzanie imprez sportowych,
organizowanie turniejów sportowych, informacje na temat sportu,
nauka w zakresie sportu, informacje dotyczące edukacji sportowej,
usługi trenerskie w zakresie sportu, instruktaż sportowy, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, organizacja aktywności sportowych na obozach
letnich, organizacja zawodów w podnoszeniu ciężarów, rozrywka
w postaci zawodów w podnoszeniu ciężarów, prowadzenie treningów podnoszenia ciężarów.

(111) 325696
(151) 2019 10 29

(111) 325698
(151) 2019 10 23

(591) biały, pomarańczowy, szary
(531) 24.17.20, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież w tym odzież reklamowa i robocza, obuwie,
nakrycia głowy.

(220) 2019 04 14
(441) 2019 07 01

(210) 498707

(220) 2019 04 14
(441) 2019 07 01

(210) 498717
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(732) TYPAŃSKI JAROSŁAW, TYPAŃSKI MATEUSZ MAGMA SPÓŁKA
CYWILNA, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGMA
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.09, 14.05.18, 15.07.01, 15.07.21
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa maszyn i maszyn rolniczych, odzieży ochronnej, artykułów gospodarstwa domowego,
mebli, wyposażenia domu, pomp, kompresorów, sprężarek, pistoletów natryskowych, dmuchaw, narzędzi ręcznych, pił do drewna, tarcz
do szlifowania, tarcz do cięcia, narzędzi elektrycznych, akcesoriów
spawalniczych, materiałów spawalniczych, urządzeń rozruchowych,
prostowników, urządzeń spawalniczych, silników, akcesoriów samochodowych, wentylatorów, bransoletek, narzędzi diamentowych,
aerografów, narzędzi warsztatowych, ściągaczy do łożysk, pistoletów
lakierniczych, ładowarek do akumulatorów, sterowników do silników,
akcesoriów do skuterów i hulajnóg elektrycznych, szczotek, akcesoriów do narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, narzędzi pneumatycznych, silników elektrycznych, włączników elektrycznych.
(111) 325699
(220) 2019 04 14
(210) 498718
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 10
(732) RAJCA WOJCIECH IDEAL CARS, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDeaL cars PROFESJONALNA KOSMETYKA SAMOCHODOWA
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.09
(510), (511) 37 usługi myjni pojazdów, udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów,
polerowanie pojazdów, kompleksowe czyszczenie pojazdów, mycie
pojazdów mechanicznych, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, odświeżanie lakieru samochodu, wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, udzielanie
informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia samochodów, czyszczenia tapicerki, czyszczenie skór, usługi czyszczenia
strumieniem wody pod ciśnieniem.
(111) 325700
(220) 2019 04 11
(210) 498602
(151) 2019 10 25
(441) 2019 06 03
(732) DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) De Graaf POLAND
(540)

(591) złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.16
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, dżemy, galaretki, pasty owocowe,
przetwory owocowe, 30 pasty czekoladowe zawierające orzechy,

wypieki, wyroby cukiernicze, desery, batony zbożowe i energetyczne, miód, słodkie pasty do smarowania, płatki śniadaniowe zawierające miód, słodycze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, orzechy, orzechy świeże, orzechy laskowe,
pistacjowe, włoski, kandyzowane, ziemne, blanszowane, preparowane, jadalne, w czekoladzie, przetworzone, z przyprawami.

(111) 325701
(220) 2019 04 15
(210) 498726
(151) 2019 10 29
(441) 2019 07 15
(732) MARINEX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Squalana
(540)

(591) żółty
(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne.
(111) 325702
(220) 2019 04 15
(210) 498757
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732) KALYCIOK ROMUALD, Nędza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fish
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, akcesoria łazienkowe, agregaty klimatyzacyjne i chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słoneczną,
aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury do grzejników centralnego ogrzewania,
ciśnieniowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia do grzania, ogrzewania, chłodzenia, i wentylacji,
grzejniki, kolektory słoneczne, kotły, palniki, bojlery i podgrzewacze
zbiorniki wody, wymienniki ciepła, zawory, pompy ciepła, pompy
ciepła do przetwarzania energii, urządzenia do nadzoru ciśnienia,
sterowniki termiczne (zawory) do grzejników centralnego ogrzewania, sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej obsługi
zaworów (części instalacji grzewczych), reagujące na zmiany temperatury sterowniki zaworów (części instalacji grzewczych).
(111) 325703
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732)	E-DIAMANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obslugatechnicznabudynkow.pl
(540)

(210) 498760

(591) niebieski, jasnoszary
(531) 07.01.24, 14.07.09, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalacja, serwis, naprawa i konserwacja instalacji
i urządzeń elektrycznych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
kanalizacji, centralnego ogrzewania, remonty, usługi wykańczania
wnętrz, 42 pomiary i kontrola techniczna instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, kanalizacji, centralnego ogrzewania.
(111) 325704
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732) FUNDACJA NASZPIKOWANI, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomagam Popieram

(210) 498766
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(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 02.09.15, 01.15.15, 27.05.01, 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, rozpowszechnienie 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.
(111) 325705
(220) 2019 04 15
(210) 498778
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732) WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK OGRODNICZY, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JABŁKA WIELKOPOLSKIE
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 5 suplementy diety zawierające glukozę, suplementy
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alganiany, suplementy diety zawierające enzymy, 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 witaminowe w postaci plastrów, 29 aloes spożywczy, chipsy owocowe, dżemy,
galaretki, jogurt, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, miąższ owoców, mleczne produkty,
mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe,
mleko sojowe, mleko z orzeszków ziemnych, mrożone owoce, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, owoce w puszkach, pasta
z owoców tłoczonych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, pyłki kwiatowe
jako żywność, sałatki owocowe, sok pomidorowy do gotowania, soki
roślinne do gotowania, warzywa suszone, zupy, 30 batony zbożowe,
herbata mrożona, jogurt mrożony [lody spożywcze], napoje na bazie
rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owocowe
[słodycze], preparaty roślinne zastępujące kawę, sorbety [lody], sos
jabłkowy [przyprawa], sos żurawinowy [przyprawa], sosy owocowe,
sosy pomidorowe, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 32 bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje
orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, sok pomidorowy [napój], soki, soki warzywne [napoje], sorbety
[napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje].

(111) 325707
(220) 2019 04 15
(210) 498780
(151) 2019 10 25
(441) 2019 06 03
(732) KIEPAS KAROLINA ART DEPARTMENT, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EKOTYKI
(510), (511) 3 kosmetyki, ekokosmetyki, kosmetyki naturalne, 35
sprzedaż kosmetyków, ekokosmetyków, kosmetyków naturalnych,
promocja kosmetyków naturalnych, dystrybucja kosmetyków, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 organizacja wydarzeń, spotkań, targów kosmetyków naturalnych, targów kosmetycznych, szkoleń, kursów, webinariów, egzaminów, sympozjów,
warsztaty, edukacja w zakresie świadomej naturalnej pielęgnacji.

(591) czerwony, biały
(531) 01.17.13, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 jabłka.
(111) 325706
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 25
(441) 2019 06 03
(732)	EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA, Lipa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI PRODUCENT-POLSKA MARKA
(540)
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(210) 498779

(111) 325708
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 24
(732) WINE 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pomegrigio
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 498784

(111) 325709
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 24
(732) WINE 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Conde de Aliente
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 498793

(111) 325710
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 24
(732) WINE 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 498796
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(540) Marques de Fuertigo
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(111) 325711
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 24
(732) WINE 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Castillo de Olaya
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 498798

(111) 325712
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732) TABORSKI ARKADIUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carballo
(540)

(210) 498799

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 okładziny ścienne z drewna.
(111) 325713
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 15
(441) 2019 06 24
(732) WINE 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jean Remi
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 498800

(111) 325714
(220) 2019 04 16
(210) 498802
(151) 2019 10 22
(441) 2019 07 08
(732) CRL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRL
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.11, 26.04.18, 26.03.06, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 9 odzież ognioodporna, odzież kuloodporna, odzież
chroniąca przed wypadkami, odzież ochronna przeciw promieniowaniu, odzież ochronna chroniąca przed urazami, odzież odblaskowa
do zapobiegania wypadkom, odzież do ochrony przed zagrożeniami
biologicznymi, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież do ochrony przed działaniem środków chemicznych, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, 25 odzież
gotowa, odzież robocza, 37 renowacja odzieży, naprawa odzieży [reperowanie odzieży], suszenie odzieży, czyszczenie odzieży, prasowanie odzieży, pranie artykułów odzieżowych, konserwacja i naprawa
odzieży, 39 transport odzieży, magazynowanie odzieży, 45 wypożyczanie odzieży.
(111) 325715
(220) 2019 04 16
(210) 498806
(151) 2019 10 22
(441) 2019 07 08
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)

(540) BROWAR WIELKOPOLSKI GRODZISZ 1301
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, wody stołowe, woda
sodowa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty
słodowe, produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa
oraz napojów, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako
rozpowszechnianie próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów
reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach,
opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży
stosowana dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, rozlepianie
plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób trzecich stosowane
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem, a mianowicie: torby z papieru,
papier do pakowania reklamowy, chorągiewki reklamowe, bloczki
do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania reklamowe,
afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy, reprodukcje reklamowe,
broszury, opakowania do butelek z kartonu, fotografie reklamowe,
wyroby z kartonu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia
głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry,
kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy
towarów, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa,
41 usługi w zakresie organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów
i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa: kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.
(111) 325716
(220) 2019 04 16
(210) 498835
(151) 2019 10 22
(441) 2019 07 08
(732)	GULLANE (Thomas) Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) Tomek i Przyjaciele
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia
ognia, kaski ochronne do uprawiania sportu, oprogramowanie gier,
radia (odbiorniki radiowe), komputery, kasety wideo, płyty DVD,
płyty kompaktowe [audio-wideo], okulary przeciwsłoneczne, okulary, szkła kontaktowe, etui na okulary, cewki elektromagnetyczne,
pokrowce na smartfony, kodowane karty magnetyczne, urządzenia
do monitorowania niemowląt, oprogramowanie, aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe do pobrania, telefony
komórkowe, filmy rysunkowe animowane, oprogramowanie gier
elektronicznych, torby do noszenia komputerów, 16 papier i karton,
druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały 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, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe,
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walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski,
bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, plecaki, bagaż, Torebki na biodra
[nerki], torby, torby na zakupy, torby na akcesoria do przewijania,
20 meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone kości, rogi, kość słoniowa, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, bursztyn, poduszki, wezgłowia, fotele i krzesła bujane,
maty do przewijania niemowląt, chodziki dla dzieci, kojce, wieszaki
do ubrań, siedziska samochodowe dla dzieci, wysokie krzesła dla
dzieci, taborety ze schodkiem, łóżeczka dla małych dzieci, materace,
biblioteczki [regały na książki], siedzenia dla małych dzieci, ozdoby
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, maty dla dzieci do spania i zabawy, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy,
skrzynki na zabawki, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli
malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia,
wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, pudełka obiadowe, szczotki, szczoteczki
do zębów, wyroby szklane, figurki z porcelany, talerze, filiżanki, miseczki, kubki, pojemniki termoizolacyjne, kosze na śmieci, słomki
do picia, wanienki dla niemowląt, nocniki dla dzieci, butelki na wodę,
24 tekstylia i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, bielizna
pościelowa, serwety na stół niepapierowe, zasłony, ręczniki, ściereczki toaletowe [do mycia się], tekstylne proporce, śpiwory, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, stroje na maskaradę, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, zabawki bujane,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, produkcje filmowe, produkcje kinowe, produkcje programów
telewizyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie kaset wideo, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, usługi rozrywkowe, zapewnianie dostępu do gier
online, przedstawienia teatralne (produkcja), prezentowanie programów (na żywo), występy osób przebranych w kostiumy.

(111) 325717
(220) 2019 04 16
(210) 498836
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) INSURTECH VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USAVE
(540)

(591) szary, ciemnofioletowy, różowy, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, 36 usługi ubezpieczeniowe.
(111) 325718
(220) 2019 04 16
(151) 2019 10 17
(441) 2019 07 01
(732) RYŻYŃSKI KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MÓJ PRYWATNY KUCHARZ
(540)

(210) 498845

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 bułeczki słodkie, bułka tarła, bułki, cheeseburgery,
chleb, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, czekolada pitna, czekolada, gofry, gotowe potrawy
na bazie makaron, jogurt mrożony [lody spożywcze, kanapki, kawa,
keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza prażona [popcorn ], lody, majonez, makaron nitki, makarony, ma-
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rynaty, mąka, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, mięsne sosy, mięso
zapiekane w cieście, miód, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, owocowe (galaretki-) [słodycze], pasztet w cieście (pate en
croute), pesto [sos], piernik, pizza, placki, płatki kukurydziane, produkty spożywcze na bazie owsa, propolis, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie zbóż, przyprawy, puddingi, sorbety [lody], sosy
[przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe,
sosy sałatkowe, spaghetti, tarty (z owocami), tarty (z warzywami),
tortille, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, zaczyn, zboża, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 39 dostarczanie na zamówienie gotowych potraw (catering), dostarczanie przygotowanych
na zamówienie potraw dietetycznych, transport żywności, usługi
transportu żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych
do spożycia, dostarczanie żywności przez restauracje, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktów
dietetycznych i transportem (catering), usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi osobistych kucharzy.

(111) 325719
(220) 2019 04 16
(210) 498848
(151) 2019 10 25
(441) 2019 06 10
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EXAMEDIN
(510), (511) 10 aparatura, instrumenty i artykuły medyczne, urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi [glukometry].
(111) 325720
(220) 2019 04 17
(210) 498877
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GRODZISZCZ
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, wody stołowe, woda
sodowa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty
słodowe, produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa
oraz napojów, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako
rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów
reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach,
opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży
stosowana dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, rozlepianie
plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób trzecich stosowane
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem, a mianowicie: torby z papieru,
papier do pakowania reklamowy, chorągiewki reklamowe, bloczki
do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania reklamowe,
afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy, reprodukcje reklamowe,
broszury, opakowania do butelek z kartonu, fotografie reklamowe,
wyroby z kartonu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia
głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry,
kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw tub targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy
towarów, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa,
41 usługi w zakresie organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, roz-
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rywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów
i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa: kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.

(111) 325721
(220) 2019 04 17
(210) 498916
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda CBD Cannabidiol
(510), (511) 3 towary dla kobiet takie jak: kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki,
środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów.
(111) 325722
(220) 2019 04 18
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) BIELAK ANDRZEJ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B Inne Obrączki
(540)

(210) 498949

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), finansowanie leasingu pojazdów, usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, ubezpieczenie dotyczące pojazdów.
(111) 325724
(220) 2019 04 18
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732) OLSZEWSKA LIDIA, Warkały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GO gap
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12

(111) 325725
(220) 2019 04 18
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732) PERFECT FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfect Fruits
(540)

(210) 498953

(210) 498941

(531) 26.01.01, 26.01.12, 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, obrączki, pierścionki,
bransolety, broszki, klipsy, kolie, kolczyki, krzyżyki, naszyjniki, medaliony, medaliki, ozdoby do włosów, ryngrafy, spinki, sygnety, szpile
ozdobne, zawieszki, 35 sprzedaż wyrobów jubilerskich i biżuterii.
(111) 325723
(220) 2019 04 18
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732) OLSZEWSKA LIDIA, Warkały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GO auto LEASING ALL INCLUSIVE
(540)

(510), (511) 36 usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), finansowanie leasingu pojazdów, usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, ubezpieczenie dotyczące pojazdów.

(210) 498950

(591) czerwony, zielony
(531) 26.05.01, 05.07.21, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie, 16 opakowania z kartonu, opakowania z papieru, opakowania z tworzyw
sztucznych, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, kartonowe
pudełka do pakowania, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania na żywność, etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, naklejki, nalepki, pojemniki
kartonowe na soki, pojemniki z tworzyw sztucznych na soki, pudełka z tektury, torby papierowe do pakowania, papier do pakowania,
karton do pakowania, papierowe metki, 20 pudełka do pakowania
z drewna, pojemniki do pakowania z materiałów niemetalowych,
skrzynie niemetalowe, palety niemetalowe, palety drewniane, 29
owoce przetworzone, suszone owoce, suszone warzywa, suszone
jabłka, przetworzone jabłka, chipsy owocowe, chipsy warzywne,
desery owocowe, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretki owocowe, gotowe dania warzywne, kandyzowane
owoce, koncentraty warzywne, oleje, oliwy, orzechy, owoce w puszkach, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
warzywa mrożone, owoce mrożone, 31 świeże owoce, świeże jabłka,
świeże warzywa i płody rolne, młode drzewka, produkty rolne, rośliny, świeże gruszki, świeże owoce miękkie, świeże owoce, orzechy,
warzywa i zioła, 32 soki, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, skoncentrowane soki owocowe, 35 sprzedaż owoców, warzyw,
płodów rolnych, materiały szkółkarskiego, organizacja sprzedaży
hurtowej, 39 konfekcjonowanie owoców, konfekcjonowanie warzyw,
42 administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników
w sieciach komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania, usługi doradcze w zakresie oprogramowania, naprawa
oprogramowania, audyt jakości owoców, warzyw i metod uprawy,
inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, certyfikacja owoców,
warzyw i metod uprawy, doradztwo w zakresie zapewniania jakości
owoców i warzyw, kontrola i testowanie jakości owoców, kontrola i testowanie jakości warzyw, kontrola i testowanie jakości metod
uprawy owoców i warzyw, świadczenie usług zapewniania jakości,
testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów
certyfikacji, usługi zapewnienia jakości, 44 doradztwo rolnicze, doradztwo sadownicze, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, materiały w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
45 licencjonowanie oprogramowania, licencjonowanie własności intelektualnej. licencjonowanie technologii.
(111) 325726
(220) 2019 04 18
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732) OLSZEWSKA LIDIA, Warkały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GO auto

(210) 498963
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(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), finansowanie leasingu pojazdów, usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, ubezpieczenie dotyczące pojazdów.
(111) 325727
(220) 2019 04 18
(210) 498965
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 24
(732) UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów oraz zjazdów, szkoleń, targów i wystaw,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi szkoleniowe
zapewniane przy pomocy symulatorów, organizowanie konkursów
(edukacja lub rozrywka), przekazywanie know-how (szkolenia), nauczanie, kształcenie w zakresie leczenia, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki,
redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, nauczanie
i szkolenia, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi szkoleniowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące
się do służby zdrowia, 42 badania naukowe, medyczne badania
naukowe, próby kliniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 44 aromaterapia, chiropraktyka
(nastawienie kręgosłupa), domowa opieka pielęgnacyjna, chirurgia
plastyczna, fizykoterapia, hospicja, implantacja, leczenie odwykowe
pacjentów nadużywających środki odurzające, masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, leczenie alergii, opieka pielęgniarska,
porady w zakresie farmakologii, sporządzania leków recepturowych
przez farmaceutów, szpitale, terapia mowy, usługi analiz medycznych dla celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez
laboratoria medyczne, usługi banków krwi, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, opieka
medyczna i zdrowotna, usługi położnicze (akuszeria), usługi psychologów, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi zapłodnienia
metodą in vitro, usługi związane z bankiem tkanek ludzkich, terapia
zajęciowa i rehabilitacja, badania przesiewowe, szpitale, usługi klinik
medycznych, usługi medycyny alternatywnej.
(111) 325728
(220) 2019 04 18
(210) 498970
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) ROUTE A4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zgorzelec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KANTOR PROFIT
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, handel walutami i wymiana walut.
(111) 325729
(220) 2019 04 18
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) XIGUO LIN, Mroków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SO&LI
(510), (511) 25 odzież i obuwie.

(210) 498974

(111) 325730
(220) 2019 04 18
(210) 498989
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) DOM MAKLERSKI TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) TMS
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, administrowanie finansami, alokacja aktywów, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, bankowość elektroniczna, bankowość
prywatna, detaliczne usługi finansowe, dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], dostarczanie kapitału inwestycyjnego, działalność finansowa,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, inwestycje finansowe, korporacyjne usługi powiernicze,
maklerstwo, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, obsługa zleceń stałych, opieka finansowa, organizowanie finansów dla firm, organizowanie transakcji finansowych, osobiste usługi
finansowe, planowanie i zarządzanie finansowe, pomoc finansowa,
pośrednictwo w usługach finansowych, powiernictwo środków pieniężnych, powiernictwo w zakresie terminowych kontraktów finansowych, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału finansowego,
prowadzenie spraw finansowych online, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, sprawy monetarne, świadczenie usług
finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, transakcje monetarne, udostępnianie
i aranżowanie finansowania, udostępnianie i aranżowanie transakcji
finansowych, udostępnianie papierów wartościowych, udzielanie
informacji i analiz za pośrednictwem Internetu w dziedzinie inwestycji finansowych, udzielanie informacji związanych z powiernictwem
w zakresie terminowych kontraktów finansowych, usługi bankowe,
usługi bankowe i finansowe, usługi depozytowe, usługi doradztwa
finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi finansowania,
usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm powstających i rozwijających się, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów handlowych, usługi finansowania
kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy dla przedsiębiorstw, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowania
związane z handlem, usługi finansowe, usługi finansowe dla spółek,
usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe
dotyczące sprzedaży mienia, usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, usługi finansowe dotyczące programów akcjonariatu prywatnego, usługi finansowe i monetarne, usługi
finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe
świadczone przez Internet, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy
dla osób trzecich, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem,
usługi finansowe związane z mieniem, usługi finansowe związane
z emeryturami, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi inwestowania w zakresie opłat za szkołę, usługi
inwestycyjne, usługi inwestycyjne w zakresie zmiennego ubezpieczenia, usługi inwestycyjne w zakresie kapitału wysokiego ryzyka
i kapitału na przedsięwzięcia, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi maklerskie, usługi monetarne, usługi oceny ryzyka
finansowego, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi pośrednictwa walutowego, usługi przechowywania
w depozycie, usługi przelewu obcej waluty, usługi przelewu waluty
wirtualnej, usługi w zakresie elektronicznego obrotu finansowego,
usługi w zakresie finansów handlowych, usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie prywatnego lokowania i inwestowania
kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przechowywania depozytów, usługi w zakresie przyjmowania depozytów, usługi w zakresie rachunków bieżących, usługi w zakresie rachunków bankowych,
usługi w zakresie transakcji monetarnych, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi w zakresie zarządzania aktywami, usługi
wymiany finansowej, usługi zarządzania finansami świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi związane z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, usługi związane z rachunkiem bieżącym,
wymiana finansowa, zabezpieczanie funduszy, zapewnianie finansowania, zapewnianie kapitału obrotowego, zapewnianie ochrony
finansowej od ryzyka wymiany walut, zapewnienie finansowania
w zakresie sprzedaży, zapewnienie finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, zarządzanie aktywami, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie aktywami i zarządzanie
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portfolio, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie
finansami, zarządzanie finansami dla firm, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie
finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie finansowe rachunkami bieżącymi, zarządzanie finansowe udziałami w innych firmach,
zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego
ryzyka, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie funduszami typu private equity, zarządzanie kapitałem, zarządzanie majątkiem, zbieranie funduszy w celach finansowych.

(111) 325731
(220) 2019 02 20
(210) 496151
(151) 2019 10 21
(441) 2019 04 23
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOODBRILLE
(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) 325732
(220) 2019 03 06
(210) 496764
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732)	GRABOWSKA ALEKSANDRA ALLIBO, Olkusz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) L’amour
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, kosmetyki, zestawy kosmetyków, saszetki zapachowe, drewno zapachowe, olejki zapachowe,
preparaty zapachowe, zapachowe woski, pałeczki zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, pokojowe spraye zapachowe, mieszaniny zapachowe potpourri, zapachowe szyszki sosnowe, rozpylacze

zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające
powietrze [zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe, środki
zapachowe do samochodów, kadzidła zapachowe oczyszczające
[kunko], sole zapachowe do kąpieli, zapachowe kremy do ciała,
substancje zapachowe do użytku osobistego, rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozole], środki zapachowe do celów domowych,
mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, mieszanki zapachowe
na bazie geraniolu, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, potpourri [mieszanki zapachowe ziół i kwiatów], olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, saszetki zapachowe do poduszeczek na oczy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów takich jak: perfumy, produkty
perfumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, zestawy kosmetyków, publikowanie tekstów reklamowych,
pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi sklepów
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, perfumami i produktami perfumeryjnymi, mieszaninami zapachów, wodami toaletowymi, wodami zapachowymi,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, promocyjne usługi
handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego,
wydawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.

(111) 325733
(220) 2019 03 06
(210) 496771
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732)	GRABOWSKA ALEKSANDRA ALLIBO, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L’amour
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 24.17.01
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, kosmetyki, zestawy kosmetyków, saszetki zapachowe, drewno zapachowe, olejki zapachowe,
preparaty zapachowe, zapachowe woski, pałeczki zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, pokojowe spraye zapachowe, mieszaniny zapachowe potpourri, zapachowe szyszki sosnowe, rozpylacze
zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające
powietrze [zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe, środki
zapachowe do samochodów, kadzidła zapachowe oczyszczające
[kunko], sole zapachowe do kąpieli, zapachowe kremy do ciała,
substancje zapachowe do użytku osobistego, rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozole], środki zapachowe do celów domowych,
mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, mieszanki zapachowe
na bazie geraniolu, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, potpourri [mieszanki zapachowe ziół i kwiatów], olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, saszetki zapachowe do poduszeczek na oczy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów takich jak: perfumy, produkty
perfumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, zestawy kosmetyków, publikowanie tekstów reklamowych,
pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi sklepów
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, perfumami i produktami perfumeryjnymi, mieszaninami zapachów, wodami toaletowymi, wodami zapachowymi,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, promocyjne usługi
handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego,
wydawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem me-
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diów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.

(111) 325734
(220) 2019 03 06
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732)	AJ COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AJ
(540)

(210) 496775

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.22, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.18, 26.01.22, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 05.13.08
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, kosmetyki, zestawy kosmetyków, saszetki zapachowe, drewno zapachowe, olejki zapachowe,
preparaty zapachowe, zapachowe woski, pałeczki zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, pokojowe spraye zapachowe, mieszaniny zapachowe potpourri, zapachowe szyszki sosnowe, rozpylacze
zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające
powietrze [zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe, środki
zapachowe do samochodów, kadzidła zapachowe oczyszczające
[kunko], sole zapachowe do kąpieli, zapachowe kremy do ciała,
substancje zapachowe do użytku osobistego, rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozole], środki zapachowe do celów domowych,
mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, mieszanki zapachowe
na bazie geraniolu, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, potpourri [mieszanki zapachowe ziół i kwiatów], olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, saszetki zapachowe do poduszeczek na oczy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 4
świece, świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne,
35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów takich jak: perfumy, produkty perfumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, zestawy kosmetyków, publikowanie tekstów
reklamowych, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, perfumami i produktami perfumeryjnymi, mieszaninami zapachów, wodami toaletowymi, wodami
zapachowymi, świecami, świecami zapachowymi, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, promocyjne usługi handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe mające
na celu promowanie handlu elektronicznego, wydawanie ulotek
reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych
za pośrednictwem Internetu.
(111) 325735
(220) 2019 03 06
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) MOLENDA MARCIN SEACO, Kobiór (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xkaski
(540)

(210) 496789

(531) 27.05.01, 27.05.05, 02.01.01, 02.01.16, 02.01.23, 09.07.01,
09.07.21
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(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy przeznaczone do jazdy na motocyklach, skuterach, motorowerach, quadach i rowerach,
35 sprzedaż internetowa (sprzedaż on-line) kasków i akcesoriów
do kasków, prowadzenie sklepu internetowego i sprzedaż wysyłkowa w/w artykułów, usługi w zakresie reklamy na stronach internetowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich części i akcesoriów
do kasków, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepach detalicznych i hurtowych.

(111) 325736
(220) 2019 03 06
(210) 496791
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) MOLENDA MARCIN SEACO, Kobiór (PL)
(540) (znak słowny)
(540) xkaski
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy przeznaczone do jazdy na motocyklach, skuterach, motorowerach, quadach i rowerach,
35 sprzedaż internetowa (sprzedaż on-line) kasków i akcesoriów
do kasków, prowadzenie sklepu internetowego i sprzedaż wysyłkowa w/w artykułów, usługi w zakresie reklamy na stronach internetowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich części i akcesoriów
do kasków, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepach detalicznych i hurtowych.
(111) 325737
(220) 2018 05 25
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 02
(732) SALA WOJCIECH, Gdynia (PL);
CZOSKA MARIUSZ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pueblo
(540)

(210) 486359

(591) zielony, czerwony, fioletowy, niebieski, czarny, biały, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11,
27.03.01, 27.03.03, 27.03.11, 27.03.15, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.18, 03.11.01, 03.11.24, 03.09.16, 03.09.24, 05.01.12,
05.01.20, 05.11.19, 11.03.06, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), organizowanie bankietów, przygotowanie dań
kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków i napojów, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, spersonalizowane
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej,
usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradców w zakresie win, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi herbaciarni,
usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, usługi ogródków
piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracji serwujących
dania kuchni amerykańskiej, usługi restauracji serwujących dania
kuchni meksykańskiej, usługi restauracji serwujących dania kuchni
teksasko-meksykańskiej, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi restauracji z sałatkami, usługi restauracji z sokami,
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 325738
(220) 2019 06 10
(210) 500940
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) KONSORCJUM DORADCZO-SZKOLENIOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) e learning.pl
(540)

(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania, 41 organizacja i prowadzenie konferencji seminariów, edukacja pozaszkolna.
(111) 325739
(220) 2019 07 18
(210) 502481
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) DAWID LISIECKI, MARTYNA SIKORA LEKARZE SPÓŁKA
PARTNERSKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) intima ART&ESTE
(540)

(591) ciemnoszary, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 10.03.07
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi gabinetu lekarskiego, usługi
gabinetów lekarskich, usługi ambulatorium.
(111) 325740
(220) 2019 07 18
(210) 502482
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) DAWID LISIECKI, MARTYNA SIKORA LEKARZE SPÓŁKA
PARTNERSKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OMG SHOT
(540)

(591) czerwony, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.23, 02.09.01
(510), (511) 44 usługi zabiegów medycyny/ginekologii estetycznej
polegających na łączonym: podaniu osocza bogatopłytkowego/
fibryny/tłuszczu/komórek macierzystych/kwasu hialuronowego
w obrębie zewnętrznych narządów płciowych żeńskich i/lub pochwy
i/lub krocza i/lub zastosowaniu lasera/radiofrekfencji/skupionych fal
ultradźwiękowych o wysokim natężeniu w obrębie zewnętrznych
narządów płciowych żeńskich i/lub pochwy i/lub krocza i/lub założeniu nici liftingujących do pochwy/krocza.
(111) 325741
(220) 2019 03 06
(151) 2019 10 25
(441) 2019 04 08
(732) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sempre PIZZA VINO TRÓJMIASTO

(210) 496794

(531) 01.01.09, 11.01.09, 24.11.07, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto na pizzę,
produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 32 aperitify bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, mleko migdałowe, mleko orzechowe, moszcz winogronowy niesfermentowany, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z kwasu chlebowego, napoje
bezalkoholowe z mleka orzechowego, napoje bezalkoholowe z sarsaparyli, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje serwatkowe, napoje z wody mineralnej, napój migdałowy,
napój pomidorowy, nektary owocowe bezalkoholowe, oranżada, orszada, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo imbirowe, piwo
słodowe, napoje warzywne, preparaty do produkcji napojów, preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody mineralnej, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, proszki do napojów gazowanych, sok jabłkowy, sok pomidorowy, soki owocowe,
soki warzywne, sorbety [napoje], syropy do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda litowa, woda mineralna, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, wody mineralne,
wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, napoje na bazie ryżu, inne
niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka,
napoje gazowane, napój imbirowy, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary,
biura zakwaterowania, domy turystyczne, hotele, kafeterie, bufety,
kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
domy opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje miejsc w hotelach,
stołówki, usługi barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń
kempingowych, organizowanie obozów w zakresie zakwaterowania,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń.
(111) 325742
(220) 2019 03 06
(210) 496804
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) MOŻDŻYŃSKI JÓZEF BOŻYSŁAW, Nysa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WASHKUNG
(510), (511) 3 preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła i żele, preparaty do kąpieli.
(111) 325743
(220) 2019 03 07
(210) 496822
(151) 2019 10 25
(441) 2019 04 08
(732)	Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540)	HYDROSAL
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżyw-
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cze, 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) 325744
(220) 2019 03 07
(210) 496826
(151) 2019 10 25
(441) 2019 04 08
(732) DOMENA MĄCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DONSOL
(510), (511) 1 sypkie i płynne preparaty chemiczne, środki przeznaczone do odladzania powierzchni i ochrony przeciwgołoledziowej,
środki regulujące stężenie płynów zawieszonych w powietrzu, środki
pochłaniające wilgoć.
(111) 325745
(220) 2019 02 21
(210) 496258
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 15
(732)	ENERGOELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ENERGOELTECH
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacja
przewodów wodociągowych, budowa instalacji wodociągowych,
instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, usługi doradcze w zakresie instalacji
systemów wodociągowych, usługi doradcze w zakresie konserwacji
instalacji wodociągowych, usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, montaż instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, czyszczenie układów wodociągów, czyszczenie instalacji wodociągowych, naprawa systemów kanalizacji, renowacja rur
kanalizacyjnych, konserwacja rur kanalizacyjnych serwisowanie rur
kanalizacyjnych, porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur
wodno-kanalizacyjnych, naprawa instalacji sanitarnych, instalacja
i naprawa rurociągów, instalowanie urządzeń sanitarnych, montaż
instalacji centralnego ogrzewania, montaż urządzeń centralnego
ogrzewania, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, konserwacja i naprawa ogrzewania towarzyszącego, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, naprawa urządzeń ogrzewczych,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, serwisowanie sieci elektrycznych, renowacja instalacji elektrycznych, usługi wykonawców
instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, usługi doradcze w zakresie instalacji
elektrowni, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu,
instalacja uziemienia elektrycznego, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, instalacja odgromników,
naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa i konserwacja
instalacji do wytwarzania energii, konserwacja dróg, budowa dróg,
budowa fundamentów dróg, rozbieranie dróg, układanie nawierzchni drogowych, budowa podkładów pod drogi, znakowanie poziome dróg, instalacja systemów zarządzania ruchem, 42 projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii energetycznej, usługi doradcze związane
z wydajnością energetyczną, usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, opracowywanie
technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, projektowanie
i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, usługi
projektowania architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego
i transportu projektowanie sieci dróg, pomiary gruntów i dróg.
(111) 325746
(220) 2019 02 21
(210) 496259
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 15
(732) TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEATR POLSKI T[pl WROCŁAW
(540)

(531) 26.04.22, 24.17.25, 26.11.11, 27.05.01
(510), (511) 41 imprezy kulturalne, zapewnianie zajęć kulturalnych,
prowadzenie imprez kulturalnych, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, usługi w zakresie kultury, informacje dotyczące działalności kulturalnej, warsztaty w celach kulturalnych, rezerwacja biletów
na imprezy kulturalne, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
organizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie
festynów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach
kulturalnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie
festiwali w celach kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, zajęcia
kulturalne, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych,
organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną,
usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, organizowanie społecznych imprez kulturalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia kulturalne, organizowanie i przeprowadzanie
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, świadczenie usług
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe i kulturalne, organizowanie kongresów i konferencji w celach
kulturalnych i edukacyjnych, usługi rozrywkowe, zajęcia kulturalne,
organizowanie imprez w celach kulturalnych i rozrywkowych, przedstawienia teatralne, produkcje teatralne, usługi teatralne, rozrywka
teatralna, usługi teatrów rewiowych, prezentacja dzieł teatralnych,
reżyserowanie przedstawień teatralnych, reżyserowanie widowisk
teatralnych, organizowanie produkcji teatralnych, udostępnianie programów teatralnych, usługi produkcji teatralnych, produkcja widowisk teatralnych, produkcja przedstawień teatralnych, wystawianie
spektakli teatralnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, usługi rezerwacji biletów do teatru, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych
dla teatrów, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, rozrywka w postaci produkcji teatralnych,
usługi biur sprzedaży biletów teatralnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu teatralnego, usługi w zakresie rezerwacji teatralnych, usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, organizowanie, produkcja
i wystawianie spektakli teatralnych, planowanie sztuk teatralnych
lub spektakli muzycznych, przygotowywanie napisów na imprezy
teatralne na żywo, usługi agencji rezerwujących bilety na spektakle
teatralne, usługi agencji rezerwujących miejsca na przedstawienia
teatralne, teatralne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych, prowadzenie festiwali filmowych, organizowanie
festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach
rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych.
(111) 325747
(220) 2019 02 21
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 15
(732) BIOPHARMACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 496270

140

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 3/2020

(540) septe
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kremy do twarzy i ciała, kremy
do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy kosmetyczne, balsamy inne niż do celów medycznych,
toniki do skóry nielecznicze, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, peelingi do twarzy i ciała,
żele do twarzy i ciała, płyny do mycia twarzy, maści [nielecznicze],
szampony, mydła, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania
jamy ustnej, 5 kremy lecznicze, kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], kremy
do użytku dermatologicznego, kremy przeciwgrzybicze do użytku
medycznego, balsamy zawierające substancje lecznicze, balsamy
do użytku medycznego, balsamy do celów farmaceutycznych, toniki do skóry [lecznicze], lecznicze peelingi do twarzy i ciała, preparaty antybakteryjne, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku
farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, preparaty
do leczenia trądziku, przeciwtrądzikowe środki myjące [preparaty
farmaceutyczne], maści lecznicze, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, szampony lecznicze, mydła lecznicze, mydła antybakteryjne, lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty lecznicze
do pielęgnacji jamy ustnej.
(111) 325748
(220) 2019 02 22
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732)	GÓRZYŃSKI SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAWNICTWO DiG
(540)

(210) 496301

(531) 05.01.05, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 9 książki i czasopisma w wersji cyfrowej, publikacje treści
internetowych, 16 książki i czasopisma w wersji papierowej, 40 usługi w zakresie drukowania.
(111) 325749
(220) 2019 02 22
(210) 496305
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) KOTOWSKA ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NOKTO
(510), (511) 37 montaż folii okiennych i samochodowych, 40 laminowanie.

(111) 325751
(220) 2018 12 17
(210) 493944
(151) 2019 08 28
(441) 2019 02 11
(732)	GRUPA WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POKATO
(510), (511) 35 wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych
dla osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczących
handlu i działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi badawcze związane z reklamą, kompilacja statystyk
związanych z reklamą, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
do-), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, dystrybucja reklam
i ogłoszeń handlowych, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako
strony internetowe, pośrednictwo w zakresie reklamy, udostępnianie
powierzchni reklamowej, udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w internecie, udostępnianie
katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania
transakcji biznesowych, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących
handel online w internecie, 38 udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, świadczenie usług on-line w zakresie tablic
ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], przesyłanie informacji drogą
online, 42 zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych,
konwersja danych lub dokumentów na formą elektroniczną, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wynajem pamięci serwerowej, udostępnianie wyszukiwarek
internetowych, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych,
instalacje oprogramowania komputerowego.
(111) 325752
(220) 2019 02 25
(210) 496363
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Ogórkowa z ziemniakami smak domowej zupy 100
% najlepszych składników Podgrzej i jedz Bez konserwantów Bez
barwników
(540)

(111) 325750
(220) 2019 02 22
(210) 496321
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 10
(732) WOJSKOWE ZAKŁADY KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WZK
(540)
(591) zielony, czerwony, biały, żółty, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.15, 08.07.01, 05.09.01, 05.09.03, 05.09.15, 05.09.22,
09.01.10, 27.05.09, 27.05.10, 03.07.03, 03.07.19, 26.01.05, 26.01.15,
26.01.17, 26.01.18, 26.15.09, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa ogórkowa z ziemniakami.
(591) granatowy, błękitny
(531) 20.07.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 archiwizacja dokumentów, 40 drukowanie (usługi),
introligatorstwo, laminowanie, 42 digitalizacja dokumentów (skanowanie), digitalizacja dźwięku i obrazów.

(111) 325753
(220) 2019 02 25
(210) 496383
(151) 2019 10 23
(441) 2019 04 01
(732) URBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U URBA
(540)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały niemetalowe do użytku w budownictwie,
budynki przenośne, niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
budowlane konstrukcje niemetalowe, domy prefabrykowanie (niemetalowe), niemetalowe modułowe elementy budowlane, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, analiza marketingowa
nieruchomości, 36 finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie nieruchomości, finansowanie projektów budowlanych, inwestowanie w nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące
transakcji w zakresie nieruchomości.
(111) 325754
(220) 2019 02 15
(151) 2019 10 22
(441) 2019 04 23
(732) KABAKO MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole Lubelskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	YOGURTO!
(540)
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(111) 325756
(220) 2019 02 15
(210) 495987
(151) 2019 10 29
(441) 2019 06 24
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEPALANKA GÓRALSKA POLOWACA
(540)

(210) 495974

(591) złoty, czarny, biały
(531) 02.01.09, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.

(531) 27.05.01, 24.17.04
(510), (511) 29 mleczne produkty, koktajle mleczne, jogurt, przecier
jabłkowy, miąższ owoców, mrożone owoce, desery mleczne, mleko.

(111) 325757
(220) 2019 02 15
(210) 495991
(151) 2019 10 29
(441) 2019 06 24
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIŚNIÓWKA GÓRALSKA POLOWACA
(540)

(111) 325755
(220) 2019 02 15
(210) 495979
(151) 2019 10 29
(441) 2019 06 24
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEPRZÓWKA GÓRALSKA POLOWACA
(540)

(591) złoty, czarny, biały
(531) 02.01.09, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.

(591) złoty, czarny, biały
(531) 02.01.09, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13

(111) 325758
(220) 2019 02 18
(210) 496028
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) LPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WATERLANE ISLAND
(540)

(591) brązowy, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 07.01.08
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy dotyczącej nieruchomości,
w tym nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, oraz świadczone na rzecz osób trzecich
usługi w zakresie promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi,
wszystkie powyższe z wyłączeniem usług polegających na organizowaniu targów, wystaw, konferencji i zebrań o charakterze biznesowym, handlowym, reklamowym i komercyjnym, 36 usługi dotyczące
nieruchomości nieujęte w innych klasach, obrót nieruchomościami,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami, doradztwo w zakresie dotyczącym
nieruchomości, w tym dotyczące inwestowania w nieruchomości, obrotu nieruchomościami oraz doradztwo związane z finansowaniem
inwestycji w nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
usługi w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i lokalowych, ocena, szacowanie i wycena
nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, pomoc w nabywaniu nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, 39 usługi transportowe nieujęte w innych
klasach, transport osób i rzeczy, wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych.
(111) 325759
(220) 2019 02 18
(151) 2019 09 25
(441) 2019 06 03
(732) MIGDAŁEK PAWEŁ ROMAN, Andrychów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PELLET BESKIDZKI
(540)

(210) 496054

(591) zielony, czarny
(531) 05.01.06, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo z biomasy.
(111) 325760
(220) 2019 02 18
(210) 496056
(151) 2019 10 21
(441) 2019 05 20
(732)	ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pulsarmania
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, dwukołowe pojazdy mechaniczne, elektryczne
motocykle, elektryczne skutery jednokołowe, lądowe pojazdy i środki transportu, motocykle, motorowery, motocykle motocrossowe,
pojazdy, pojazdy i środki transportu, quady, przyczepy [pojazdy],
przyczepy transportowe, samochody, skutery [pojazdy], 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej)
na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących to-

warów: części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów
lądowych, dwukołowe pojazdy mechaniczne, elektryczne motocykle,
elektryczne skutery jednokołowe, lądowe pojazdy i środki transportu,
motocykle, motorowery, motocykle motocrossowe, pojazdy, pojazdy
i środki transportu, quady, przyczepy [pojazdy], przyczepy transportowe, samochody, skutery [pojazdy], marketing, reklama, reklama
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów,
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów:
części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, dwukołowe pojazdy mechaniczne, elektryczne motocykle,
elektryczne skutery jednokołowe, lądowe pojazdy i środki transportu,
motocykle, motorowery, motocykle motocrossowe, pojazdy, pojazdy
i środki transportu, quady, przyczepy [pojazdy], przyczepy transportowe, samochody, skutery [pojazdy], udzielanie porad handlowych
konsumentom, promocja sprzedaży.

(111) 325761
(220) 2016 12 22
(210) 465531
(151) 2017 05 15
(441) 2017 01 23
(732) BSH Hausgeräte GmbH, Monachium (DE)
(540) (znak słowny)
(540) COMPACTO
(510), (511) 7 elektryczne urządzenia i sprzęty gospodarstwa domowego i kuchenne ujęte w klasie 7, w szczególności elektryczne urządzenia i sprzęty kuchenne, w tym ostrzałki, młynki, miksery, ugniatacze, wyciskacze do owoców, maszyny do wyciskania soku, wirówki
do soków, maszynki do mielenia, urządzenia tnące, narzędzia z napędem elektrycznym, otwieracze do puszek, urządzenia do szlifowania noży, oraz maszyny i urządzenia do produkcji napojów i/lub
przygotowywania jedzenia, pompki do dozowania schłodzonych
napojów, elektryczne automaty sprzedające napoje i żywność, automaty do sprzedaży, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych (opakowań), elektryczne urządzenia do usuwania odpadów,
mianowicie maszyny do usuwania odpadków i kompresujące śmieci,
urządzenia do mycia naczyń stołowych, maszyny i urządzenia elektryczne do prania i czyszczenia odzieży (ujętej w klasie 7), w tym
pralki, suszarki wirówkowe, prasownice, prasowalnice, ujęte w klasie
7, elektryczne urządzenia czyszczące do gospodarstwa domowego,
w tym elektryczne urządzenia do mycia okien, elektryczne urządzenia do czyszczenia butów oraz odkurzacze, urządzenia do odkurzania na mokro i sucho, odkurzacze roboty, roboty do prac domowych, części do wszystkich wyżej wymienionych towarów, ujętych
w klasie 7, węże, rury, filtry przeciwpyłowe i worki do nich, wszystkie
przeznaczone do odkurzaczy, 9 wagi kuchenne, wagi łazienkowe,
(elektryczne/elektroniczne) zdalnie sterowane urządzenia sygnalizacyjne i kontrolne do maszyn i przyborów gospodarstwa domowego
i kuchennych, zapisane i niezapisane nośniki danych do odczytu maszynowego przeznaczone do sprzętów gospodarstwa domowego,
urządzenia do przetwarzania danych i programy do przetwarzania
danych do sterowania i obsługi urządzeń gospodarstwa domowego,
dozymetry, części oraz dodatkowe części do wszystkich wyżej wymienionych towarów ujętych w klasie 9, 11 urządzenia do podgrzewania, generowania pary oraz gotowania, w szczególności piece,
urządzenia do pieczenia, prażenia/pieczenia, grillowania, opiekania,
rozmrażania oraz podgrzewania, podgrzewacze wody, grzałki nurnikowe, urządzenia do powolnego gotowania, kuchenki mikrofalowe,
gofrownice elektryczne, urządzenia do gotowania jajek, frytkownice elektryczne, elektryczne ekspresy do herbaty i kawy, maszyny
do espresso, ekspresy automatyczne do kawy (ujęte w klasie 11),
urządzenia chłodnicze, w szczególności lodówki, zamrażarki szafkowe, szafy chłodnicze, urządzenia do chłodzenia napojów, lodówko-zamrażarki, zamrażarki, maszyny i przyrządy do produkcji lodu,
instalacje i urządzenia do suszenia, w szczególności suszarki bębnowe, suszarki do ubrań, suszarki do rąk, suszarki do włosów, lampowe
promienniki podczerwieni (inne niż do użytku medycznego), wkłady
grzewcze (nie do celów medycznych), elektryczne koce (nie do celów medycznych), urządzenia wentylacyjne, zwłaszcza wentylatory, filtry do okapów kuchennych, urządzenia odprowadzające parę
wodną i okapy wentylacyjne do kuchni, urządzenia klimatyzacyjne
oraz przyrządy do poprawiania jakości powietrza, nawilżacze powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, zapachowe urządzenia
dezodoryzujące nie do użytku osobistego, urządzenia oczyszczające
powietrze, urządzenia do zaopatrywania w wodę i do celów sanitarnych, zwłaszcza armatury do wytwarzania pary, instalacje do wenty-
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lacji i do zaopatrywania w wodę, bojlery, akumulacyjne ogrzewacze
wody oraz urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, zlewozmywaki, pompy ciepła, części do wszystkich wyżej wymienionych w klasie 11, krany do dystrybucji schłodzonych napojów do stosowania w połączeniu z urządzeniami do chłodzenia napojów (inne
niż automaty sprzedające).

(111) 325762
(220) 2019 07 19
(210) 502494
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 30
(732) OSIŃSKA MONIKA OSIŃSKA BABY FASHION, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Osińska
(510), (511) 5 pieluszki bambusowe, otulacze do pieluch, 24 kocyki
dziecięce, kocyki dla niemowląt [rożki], 25 odzież damska, męska,
dziecięca i niemowlęca, a w szczególności: nakrycia głowy, szaliki, kominy, chusty, apaszki, koszulki, t-shirty, bluzki, bluzy, dresy, spodnie,
szorty, legginsy, sukienki, tuniki, spódnice, kombinezony, body niemowlęce, rampersy, pumpy damskie, kurtki pilotki, płaszcze, kurtki,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej dla osób trzecich świadczone przez sklepy detaliczne lub hurtownie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie towarów: odzież damska,
męska, dziecięca i niemowlęca, a w szczególności: nakrycia głowy,
szaliki, kominy, chusty, apaszki, koszulki, t-shirty, bluzki, bluzy, dresy,
spodnie, szorty, legginsy, sukienki, tuniki, spódnice, kombinezony,
body niemowlęce, rampersy, pumpy damskie, kurtki pilotki, płaszcze, kurtki, maty edukacyjne, worko-plecaki, zabawki.
(111) 325763
(220) 2019 08 05
(210) 503113
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732) PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOLEJARZ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSM rok zał. 1958 KOLEJARZ
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami.
(111) 325764
(220) 2019 02 19
(210) 496085
(151) 2019 10 22
(441) 2019 04 23
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Perfecta Warsaw Tokyo New York
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, preparaty do stylizacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, lakiery do włosów,
szampony, suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, pianki kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat
do użytku jako kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust,
błyszczyki do ust, kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs, eyelinery,
korektory kosmetyczne, cienie do powiek, preparaty kosmetyczne
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do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do ciała, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy, kremy
wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zębów, środki
do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, paski do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy,
środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody toaletowe, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, olejki do dała, olejki do rąk, olejki do twarzy, olejki do włosów, esencje
eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne],
farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji,
wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno
zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole wybielające, sody wybielające, sole
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kule do kąpieli nasączone
kosmetykami, olejkami lub barwnikami, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, masła, kremy, emulsje, mleczka,
balsamy i żele do rąk, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele
do twarzy, balsamy inne niż do celów medycznych, peelingi do skóry,
peelingi do ciała, peelingi do twarzy, peelingi do rąk, płyny do pielęgnacji ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji twarzy,
płyny do pielęgnacji włosów, oliwka do ciała, oliwka do rąk, oliwka
do twarzy, oliwki do włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maski kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosmetyczne do rąk, maski kosmetyczne
do twarzy, maski kosmetyczne do włosów, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach,
środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci,
sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, bibułki z pudrem do twarzy, podkłady kosmetyczne
do twarzy, fluidy do makijażu, mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, serum do ciała, serum do rąk, serum do twarzy,
serum do włosów, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe],
preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki
do samoopalania, preparaty do opalania, preparaty’ przyspieszające opalanie, preparaty przyspieszające powstawanie opalenizny,
preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty po opalaniu, mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki], preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do kąpieli, nielecznicze,
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, preparaty toaletowe, olejek migdałowy,
mydło migdałowe, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], aromaty, preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, korund [materiał ścierny], barwniki kosmetyczne, pasty do skór,
mydło dezodoryzujące, tlenek glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne z drzewa cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe [perfumy], płukanki do oczu, nie do celów medycznych, rzęsy
sztuczne, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty odżywcze
do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, olejek jaśminowy, lakiery (środki do usuwania-),
olejek lawendowy, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, środki
do konserwacji skóry [pasty], etui na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty [olejek eteryczny], wosk do wąsów, zmywacze do paznokci, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki toaletowe, preparaty do odbarwiania, preparaty fitokosmetyczne, olejek
różany, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, mianowicie lecznicze
balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy.
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(111) 325765
(220) 2019 02 19
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 01
(732) BOCA A BOCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) c p
(540)
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(210) 496132

(591) biały, ciemnoniebieski, czerwony, żółty, zielony
(531) 26.01.02, 26.01.09, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej dotyczące towarów z branży gastronomicznej, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi programów promocyjnych,
zarządzanie w działalności handlowej, dostarczanie informacji gospodarczych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi internetowego serwisu promocyjnego dotyczącego towarów
z branży gastronomicznej, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych,
barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, stołówek,
usługi gastronomiczne i cateringowe, przygotowywanie potraw
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, organizowanie
przyjęć okolicznościowych, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale,
koncerty, konferencje, pokazy, wystawy, prowadzenie sieci punktów
gastronomicznych na zasadzie franczyzy, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
(111) 325766
(220) 2019 02 19
(210) 496136
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) FOOD & FRIENDS MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HAPPY TO SEE YOU
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji,
wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji
głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi
związane z portalami internetowymi, usługi poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń
z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie
świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe,
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(111) 325767
(220) 2019 02 19
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 01
(732) BOCA A BOCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) casa pablo creative spanish cuisine
(540)

(210) 496137

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej dotyczące towarów z branży gastronomicznej, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi programów promocyjnych,
zarządzanie w działalności handlowej, dostarczanie informacji gospodarczych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi internetowego serwisu promocyjnego dotyczącego towarów
z branży gastronomicznej, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych,
barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, stołówek,
usługi gastronomiczne i cateringowe, przygotowywanie potraw
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, organizowanie
przyjęć okolicznościowych, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale,
koncerty, konferencje, pokazy, wystawy, prowadzenie sieci punktów
gastronomicznych na zasadzie franczyzy, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
(111) 325768
(220) 2019 02 04
(151) 2019 10 29
(441) 2019 03 18
(732) WIECZOREK JOLANTA, Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) matique natural & organic products
(540)

(210) 495523

(591) szary, pomarańczowy
(531) 03.07.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż
do celów medycznych, chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe, perfumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne,
farby do włosów, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne,
lakier do włosów, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, odżywki do włosów, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty do prania, preparaty do samoopalania, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, sole kąpielowe do celów innych niż
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lecznicze, szampony, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki
do czyszczenia zębów, środki do namaczania prania, środki odświeżające powietrze, środki zmiękczające do tkanin, świece do masażu
do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, woda
perfumowana, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów medycznych.

(111) 325769
(220) 2019 02 21
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) COMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 STARS
(540)

(210) 496212
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(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb
dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe,
pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus [pasta
z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie z ryb, warzyw,
hummusu, jajek gotowanych i smażonych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe, pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus
[pasta z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych i smażonych.

(111) 325772
(220) 2019 02 21
(210) 496240
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 15
(732) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKURAT MAM POMYSŁ
(540)

(591) szary
(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 27.07.21, 01.01.02, 01.01.10,
26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne.
(111) 325770
(220) 2019 02 21
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) WOŹNIAK MAGDALENA ANNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hh HORNHILL
(540)

(210) 496226

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież sportowa, turystyczna, treningowa, przeciwdeszczowa, codzienna.
(111) 325771
(220) 2019 02 21
(210) 496235
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 15
(732) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKURAT MAM W LODÓWCE
(540)

(531) 11.01.01, 26.11.01, 27.05.01

(531) 13.01.17, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb
dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe,
pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus [pasta
z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie z ryb, warzyw,
hummusu, jajek gotowanych i smażonych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe, pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus
[pasta z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych i smażonych.
(111) 325773
(220) 2019 03 07
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) MARTINEZ ADRIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HR NA DESER
(540)

(210) 496827

(591) ciemnoróżowy, biały, ciemnofioletowy, fioletowy
(531) 08.01.09, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
warsztatów, seminariów, organizowanie eventów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 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, 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 prowa-
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dzenia 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) 325774
(220) 2019 01 14
(151) 2019 10 25
(441) 2019 04 08
(732)	GACEK MONIKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MG STAL
(540)

(210) 496829

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 26.04.07, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, balustrady metalowe,
poręcze metalowe, tralki metalowe, daszki przeciwdeszczowe metalowe, metalowe elementy budowlane, metalowe, modułowe elementy budowlane, gotowe elementy budowlane (metalowe), śruby metalowe (elementy łączące), rury ze stali nierdzewnej, zaciski metalowe,
nity metalowe, śruby metalowe, stal nierdzewna, 19 niemetalowe
materiały budowlane, balustrady niemetalowe, schody niemetalowe,
poręcze niemetalowe, tralki niemetalowe, daszki przeciwdeszczowe
niemetalowe, 40 chromowanie, cynowanie, metale (obróbka), odlewanie metali, polerowanie [ścieranie], posrebrzanie, szlifowanie, trawienie [np. powłok płaszczyzn, usuwanie pozostałości].
(111) 325775
(220) 2019 03 08
(210) 496867
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) WESZLO GROUP STANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Weszlo
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], gazety, kalendarze, książki, materiały drukowane, materiały
piśmienne, papier, periodyki [czasopisma], podręczniki [książki],
publikacje drukowane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a mianowicie
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing,
produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, promocja i zarządzanie profesjonalnym biurem redakcyjnym strony internetowej i biura turystycznego,
public relations, zarządzanie biznesowe, usługi merchandisingu,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
usług turystycznych, sprzedaż detaliczna online obejmująca: usługi

turystyczne, prasę, broszury, książki i czasopisma, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, artykuły spożywcze i napoje, piwo, gadżety sportowe, zabawki, 38 telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów
internetowych online, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], świadczenie usług turystycznych przez aplikacje mobilne, 41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej
online, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi
za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji
związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie eventów oraz wydarzeń rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), telewizyjne usługi
rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie
obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu
do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi biblioteczne, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi
pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, świadczenie rozrywki przez aplikacje mobilne.

(111) 325776
(220) 2019 03 08
(210) 496868
(151) 2019 09 05
(441) 2019 05 20
(732) WESZLO GROUP STANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Weszło Travel
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], gazety, kalendarze, książki, materiały drukowane, materiały
piśmienne, papier, periodyki [czasopisma], podręczniki [książki],
publikacje drukowane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a mianowicie
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing,
produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, promocja i zarządzanie profesjonalnym
biurem redakcyjnym strony internetowej i biura turystycznego, public relations, zarządzanie biznesowe, usługi merchandisingu, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców usług
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turystycznych, sprzedaż detaliczna online obejmująca: usługi turystyczne, prasę, broszury, książki i czasopisma, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły spożywcze, i napoje, piwo, gadżety sportowe, zabawki, 38 telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe),
komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], świadczenie usług turystycznych przez
aplikacje mobilne, 39 usługi agencji rezerwującej podróże, usługi
agencji rezerwującej podróże lotnicze, usługi w zakresie rezerwacji
biletów na podróże i wycieczki, organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie
rejsów, wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, transport
powietrzny, przechowywanie bagażu, przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja
transportu, transport, transport autobusowy, transport kolejowy,
transport łodziami, transport pasażerski, transport rzeczny, usługi
kierowców, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu samochodami
silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, wynajem autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów,
wynajem statków powietrznych, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie samochodowych
bagażników dachowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych,
41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym
za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie eventów oraz
wydarzeń rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii,
organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe
programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry
hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi biblioteczne,
usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi kulturalne,
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi
muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe,
usługi studia nagrań, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, świadczenie rozrywki przez aplikacje mobilne.

(111) 325777
(220) 2019 03 08
(210) 496900
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KP9
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(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, woda kolońska, perfumy, woda perfumowana,
produkty i preparaty do pielęgnacji ciała, płyny po goleniu, płyny
do golenia, płyny kosmetyczne przed goleniem, 5 suplementy diety,
suplementy dietetyczne i odżywcze, mineralne suplementy odżywcze, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, białkowe suplementy diety, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, mineralne suplementy
diety, preparaty witaminowe, herbaty ziołowe do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, wody mineralne do celów
leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, 9
komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
oprogramowanie, oprogramowanie gier, aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu
lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania
i przechowywania danych, 16 papier i karton, druki, fotografie, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, materiały drukowane, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, książki, albumy, albumy kolekcjonerskie, broszury, drukowane materiały ilustracyjne, kalendarze,
karty, katalogi, naklejki, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie
sportowe, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy,
sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt sportowy, piłki do gier i zabaw, układanki [puzzle], urządzenia do gier,
zdrapki do gier loteryjnych, gry planszowe, 29 batony organiczne
na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów,
batoniki na bazie owoców i orzechów, chipsy owocowe, batony owocowe, przekąski na bazie owoców, produkty z suszonych owoców,
jogurty, kompozycje owoców przetworzonych, 30 batony zbożowe,
przekąski na bazie zbóż, batony energetyczne, batoniki zawierające
mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batoniki muesli, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony
na bazie granoli, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, karmelki [cukierki], muesli, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, cukierki jako słodycze, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, jogurt mrożony,
aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, galaretki owocowe
jako słodycze, herbaty owocowe, 32 woda, woda mineralna, woda
gazowana, woda stołowa, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne
w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, napoje owocowe i soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe nektary, bezalkoholowe, napoje dla sportowców,
napoje dla sportowców zawierające elektrolity.

(111) 325778
(220) 2019 03 12
(210) 497042
(151) 2019 10 22
(441) 2019 07 08
(732) JACYNO-ONUSZKIEWICZ MACIEJ MANUFAKTURA
CUKIERKÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Manufaktura Cukierków
(540)

(591) różowy, niebieski, pomarańczowy
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 30 cukierki, lizaki, guma do żucia, żelki, napoje na bazie
herbaty i kawy, wyroby cukiernicze z karmelu,, 35 Zgromadzenie
na rzecz osób trzecich następujących towarów: słodycze nie do celów medycznych, czekolada, słodycze, cukierki, lizaki, guma do żucia, żelki, napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy, wyroby
cukiernicze pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie, usługi w zakresie organizowania wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, usługi marketingowe, doradztwo i zarządzanie w prowadzeniu działalności gospodarczej, sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem
Internetu, sprzedaż wysyłkowa: słodyczy, cukierków, lizaków gum
do żucia, żelków, wyrobów cukierniczych z karmelu, 41 usługi w zakresie organizowania imprez dla celów kulturalnych, edukacyjnych
i rozrywkowych oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, pozaszkolnych form edukacji, usługi w zakresie prowadzenia szkoleń, usługi
w zakresie organizacji i obsługi: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie balów, zabaw, dyskotek,
pikników, festynów, widowisk, planowanie i organizowanie przyjęć
okolicznościowych, spotkań klubowych i towarzyskich, wynajem
sal w celu organizowania przyjęć okolicznościowych, spotkań klubowych i towarzyskich, 43 usługi w zakresie prowadzenia placówek
i punktów z wyrobami z karmelu, barów, herbaciarni, pubów, usługi
cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, przygotowanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa imprez
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób
trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje .

(111) 325779
(220) 2019 03 12
(151) 2019 10 04
(441) 2019 06 17
(732)	G4 TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smakidiet
(540)

(210) 497050

(591) złoty, jasnozielony, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 05.03.13,
05.03.15
(510), (511) 30 wyroby ciastkarskie, pieczywo, 35 zgromadzenie
na rzecz osób trzecich towarów, pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie, hurtowni i przez Internet z artykułami z branży spożywczej, w tym wyrobów ciastkarskich, pieczywa
oraz drobnej elektroniki, obuwia, odzieży i artykułów wyposażenia
mieszkań, 39 usługi lądowego transportu pasażerskiego, usługi
związane ze zbieraniem odpadów poprzez ich przetwarzanie, 40
usługi związane ze unieszkodliwianiem odpadów poprzez ich przetwarzanie, 43 usługi restauracji i barów, usługi cateringowe .
(111) 325780
(220) 2019 03 12
(210) 497057
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 23
(732) TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ERBEL
(510), (511) 3 preparaty do depilacji, wosk do depilacji, mleczko kosmetyczne, oleje czyszczące, olejek migdałowy, olejek różany.
(111) 325781
(220) 2019 03 13
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732)	GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio OXY
(540)

(531) 27.05.01

(210) 497070

(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, lejki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych.

(111) 325782
(220) 2019 06 12
(210) 501023
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) BUSINESS SPORTS PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FIGHT CLUB
(510), (511) 35 usługi merchandisingu, przygotowywanie materiałów reklamowych i merchandisingowych dla osób trzecich, Usługi
doradztwa w zakresie public relations, badania w zakresie public
relations, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów
i reklamy, szkolenia z zakresu public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations,
rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy: organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, mediach
drukowanych i elektronicznych (Internet), wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia,
telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw,
udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej,
usługi menedżerskie dla sportowców, udostępnianie informacji z wykorzystaniem baz danych dotyczących bieżących wydarzeń politycznych i gospodarczych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą
dotyczące handlu elektronicznego, organizacja wystaw dla biznesu
lub handlu, w tym e-handlu, 38 elektroniczna transmisja danych i informacji, transmisja programów telewizyjnych, zapewnienie użyt-
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kownikom dostępu do Internetu, zapewnienie połączeń telekomunikacyjnych do baz danych lub Internetu, transmisja danych przez
Internet, usługi dostępu do Internetu, udostępnianie forów internetowych on-line, transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, nadawanie programów
za pośrednictwem Internetu, usługi świadczone przez dostawców Internetu, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu,
usługi bramek telekomunikacyjnych, usługi poczty elektronicznej,
usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych i informacji, wiadomości elektronicznych, usługi interaktywnej
tablicy ogłoszeń pozwalającej internautom wymianę informacji na temat zainteresowań, kolekcji, handlu i sprzedaży dóbr i usług poprzez
światową sieć komputerową, usługi agencji informacyjnej: zbieranie
i rozpowszechnianie informacji, zapewnianie dostępu do platform
handlu elektronicznego w Internecie, 45 licencjonowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym związanych ze sportem,
usługi prawne związane z eksploatacją praw do transmisji wydarzeń
sportowych, usługi lobbystyczne inne niż w celach handlowych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 325783
(220) 2019 06 10
(210) 500915
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 19
(732) DONGGUAN TR BEARING CO., LTD, Liaobu (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TR
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 7 łożyska wałeczkowe, podparcia wspornikowe łożysk,
osie jako części maszyn, maźnice, łożyska, łożyska do wałów napędowych, pierścienie do łożysk kulkowych, łożyska toczne, łożyska
samosmarowalne, wały korbowe.
(111) 325784
(220) 2019 02 25
(151) 2019 10 23
(441) 2019 04 01
(732)	GAŁKA ARKADIUSZ, Czajków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OdGrazynki.com
(540)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Pomidorowa ze świeżych pomidorów z lubczykiem
smak domowej zupy 100% najlepszych składników Podgrzej i jedz
Bez konserwantów Bez barwników
(540)

(591) zielony, czerwony, biały, żółty, czarny, jasnobrązowy
(531) 03.07.03, 03.07.19, 05.09.17, 05.09.22, 08.07.01, 08.07.03,
09.01.10, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.12, 26.15.09, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupa pomidorowa.
(111) 325786
(220) 2019 02 25
(210) 496403
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Kurczak w sosie słodko-kwaśnym z ryżem smak
domowego obiadu 100% najlepszych składników Podgrzej i jedz
Bez konserwantów Bez barwników
(540)

(210) 496385

(531) 07.01.09, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie aukcji internetowych, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, usługi pośrednictwa w handlu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu.
(111) 325785
(220) 2019 02 25
(210) 496398
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną (PL)

(591) zielony, czerwony, biały, żółty, czarny, jasnobrązowy
(531) 03.07.03, 03.07.19, 05.09.01, 05.09.15, 05.09.22, 05.07.17,
05.07.22, 08.07.25, 11.03.09, 09.01.10, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.17,
26.01.18, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 26.15.09, 27.05.09, 27.05.10,
29.01.15
(510), (511) 30 wyroby kulinarne na bazie ryżu z mięsem i owocami
potrawa z ryżu z mięsem, owocami i z przyprawami, ryż z kurczakiem
w sosie słodko-kwaśnym.
(111) 325787
(220) 2019 02 25
(210) 496395
(151) 2019 10 21
(441) 2019 04 29
(732) PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baltica WELLNESS & SPA
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(540)

(591) niebieski, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie poprawiania kondycji prowadzone
w klubach zdrowia, usługi instruktorek gimnastyki i fitness, 44 usługi
w zakresie aromaterapii, usługi fryzjerskie, usługi implantacji włosów,
usługi łaźni tureckich i kabinowych, usługi manicure i pedicure, masażu, hydromasażu, usługi salonów piękności i kosmetycznych, usługi
krioterapii, usługi gabinetów odnowy biologicznej, w tym fizykoterapia, chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), naświetlanie lampami,
ozonoterapia, solarium, sauna, zabiegi korygujące sylwetkę.
(111) 325788
(220) 2019 04 18
(210) 496439
(151) 2019 10 29
(441) 2019 06 24
(732) JWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JWW BIURO RACHUNKOWE
(540)

(591) ciemnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, zaznania podatkowe (przygotowywanie), zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie).
(111) 325789
(220) 2019 02 26
(210) 496441
(151) 2019 10 25
(441) 2019 07 08
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FREEYU
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.24, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające siemię
lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, żywność
dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów me-

dycznych, 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej
zawartości tłuszczu, galaretki, galaretki owocowe, liofilizowane warzywa, warzywa suszone, przekąski na bazie owoców, płatki ziemniaczane, batony, desery, dipy, 30 batony zbożowe, batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, lody, ciasta lodowe, chipsy [produkty zbożowe], muesli, orzechy
w czekoladzie, galaretki owocowe [słodycze], płatki kukurydziane,
pasta migdałowa, pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pralinki, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, przekąski na bazie zbóż,
przekąski na bazie ryżu, kawa, herbata, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje owocowe, woda
mineralna, preparaty do produkcji napojów, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line towarami takimi jak: białkowe suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi
jagodami acai, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana
przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, galaretki, galaretki owocowe, liofilizowane warzywa, warzywa suszone, przekąski na bazie
owoców, płatki ziemniaczane, batony, desery, dipy, batony zbożowe,
batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, wyroby cukiernicze,
czekolada, desery, lody, ciasta lodowe, chipsy [produkty zbożowe],
muesli, orzechy w czekoladzie, galaretki owocowe [słodycze], płatki
kukurydziane, pasta migdałowa, pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pralinki, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje owocowe, woda mineralna, preparaty do produkcji napojów.

(111) 325790
(220) 2019 02 26
(210) 496454
(151) 2019 10 15
(441) 2019 05 27
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5G READY
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 26.04.01, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21, 27.07.21,
29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telekomunikacyjne urządzenia nadawcze i odbiorcze,
aparatura i urządzenia elektroniczne do odbierania, przesyłania,
przetwarzania, przechowywania i odzyskiwania danych, aparatura
kontrolna do zarządzania siecią, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych i nośniki pamięci, płyty do nagrywania,
sprzęt do przetwarzania danych i komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, sprzęt peryferyjny do komputerów, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, mikroprocesory, układy scalone, chipy [układy
scalone], aparatura łączeniowa [elektryczna], interfejsy [zespoły in-
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terfejsowe lub programy interfejsowe do komputerów], terminale
danych, terminale telefoniczne, terminale komunikacji bezprzewodowej, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, elektroniczne stacje dokujące, stacje dokujące do telefonów komórkowych,
stacje dokujące do smartfonów, odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, serwery komputerowych baz
danych (oprogramowanie), oprogramowanie serwerów, programy
komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z internetu, anteny, radiotelefony, radia przenośne, koncentratory sieciowe [hub],
urządzenia telekomunikacyjne do użytku w sieciach radiofonii komórkowej, urządzenia sterujące sieciowe, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, pliki danych, karty pamięci, karty inteligentne, karty
sim, routery bezprzewodowe i przewodowe, wyposażenie dodatkowe do telefonów komórkowych, 35 reklama, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, zestawianie, systematyzowanie i aktualizowanie danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sprzedaż, m.in. sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz za pośrednictwem sieci telefonicznych
tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony,
telekomunikacyjne urządzenia nadawcze i odbiorcze, aparatura
i urządzenia elektroniczne do odbierania, przesyłania, przetwarzania, przechowywania i odzyskiwania danych, aparatura kontrolna
do zarządzania siecią, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych i nośniki pamięci, płyty do nagrywania, sprzęt
do przetwarzania danych i komputery, komputerowe urządzenia
peryferyjne, sprzęt peryferyjny do komputerów, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, publikacje elektroniczne,
do pobrania, mikroprocesory, układy scalone, chipy [układy scalone],
aparatura łączeniowa [elektryczna], interfejsy [zespoły interfejsowe lub programy interfejsowe do komputerów], terminale danych,
terminale telefoniczne, terminale komunikacji bezprzewodowej,
interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, elektroniczne stacje dokujące, stacje dokujące do telefonów komórkowych, stacje
dokujące do smartfonów, odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki
do urządzeń telekomunikacyjnych, serwery komputerowych baz
danych (oprogramowanie), oprogramowanie serwerów, programy
komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z internetu, anteny, radiotelefony, radia przenośne, koncentratory sieciowe [hub],
urządzenia telekomunikacyjne do użytku w sieciach radiofonii komórkowej, urządzenia sterujące sieciowe, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, pliki danych,
karty pamięci, karty inteligentne, karty sim, routery bezprzewodowe i przewodowe, wyposażenie dodatkowe do telefonów komórkowych, 38 telekomunikacja, telekomunikacja za pomocą platform
i portali w internecie, telefonia komórkowa, łączność za pomocą telefonii komórkowej, usługi dostępu do internetu, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych sieci komórkowych, użytkowanie systemów komunikacji komórkowej, usługi telefoniczne, usługi
transmisyjne, usługi transmisji za pomocą sieci do telekomunikacji,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi poczty
elektronicznej i wiadomości tekstowych, usługi dostarczania wiadomości elektronicznych, transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku,
danych, obrazów, muzyki i informacji, transmisja wideo na żądanie,
zapewnianie użytkownikom dostępu do oprogramowania uruchamianego w internecie, komputerze, telefonach komórkowych lub
innych urządzeniach elektronicznych, zdalne przesyłanie informacji
(w tym stron www), programów komputerowych i innych danych,
udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, łączność poprzez terminale komputerowe, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu użytkownikom do programów komputerowych w sieciach danych, wypożyczanie i wynajem urządzeń komunikacyjnych i elektronicznych skrzynek
pocztowych, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci
komputerowej, przydzielanie użytkownikom dostępu do internetu
(dostawcy usług), transmitowanie bezprzewodowe (tzw. usługi wireless broadcasting), usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi
w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone online
z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, zapewnianie dostępu do baz danych, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych.
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(111) 325791
(220) 2019 02 21
(210) 496246
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 15
(732) LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKURAT DLA Ciebie
(540)

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb
dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe,
pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus [pasta
z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie z ryb, warzyw,
hummusu, jajek gotowanych i smażonych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb dla ludzi, sałatki na bazie ryb, warzyw i jajek, grzyby konserwowe, pasty na bazie ryb, warzyw, owoców i hummusu, hummus
[pasta z ciecierzycy], dania gotowe składające się gównie z ryb, warzyw, hummusu, jajek gotowanych i smażonych.
(111) 325792
(220) 2019 04 21
(210) 499059
(151) 2019 10 21
(441) 2019 06 10
(732) PRZĘCZEK KRZYSZTOF BRONISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE KANBRUK, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANBRUK
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 07.11.10, 26.03.01, 06.07.01, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, budowa dróg, konserwacja dróg,
uszczelnianie dróg, budowa fundamentów dróg, budowa dróg
na zamówienie, rozbieranie dróg, budowa podkładów pod drogi,
asfaltowanie usługi doradcze w zakresie asfaltowania, usługi brukarskie, układanie nawierzchni drogowych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robotami budowlanymi, budowa w ramach robót publicznych, instalacja systemów
wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, montaż instalacji kanalizacyjnych,
gazowych i wodociągowych, odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja
rur kanalizacyjnych, renowacja rur kanalizacyjnych, serwisowanie rur
kanalizacyjnych, naprawa systemów kanalizacji, nadzór budowlany
nadzór budowlany na miejscu, nadzór nad robotami budowlanymi,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego nadzór budowlany
w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany
na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej,
nadzór nad budowaniem konstrukcji.
(111) 325793
(151) 2019 10 21

(220) 2019 04 21
(441) 2019 06 10

(210) 499060
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(732) KOZIOROWSKA ALEKSANDRA MARIA FIZJOTERAPIA
DZIECIĘCA, Zielątkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA
(540)

(591) czarny, różowy, błękitny, niebieski
(531) 02.09.01, 01.15.24, 24.15.08, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 kliniki medyczne, usługi klinik medycznych i opieki
zdrowotnej, konsultacje medyczne, usługi medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, poradnictwo medyczne,
informacja medyczna, usługi fizjoterapii, fizjoterapia, fizjoterapia
dzieci, hydroterapia, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, opieka
zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna
w zakresie masaży terapeutycznych, informacje dotyczące masażu,
masaże, udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, usługi terapeutyczne, zabiegi terapeutyczne dla ciała, badanie
sprawności fizycznej, usługi opieki dziennej w klinikach medycznych
nad chorymi dziećmi.
(111) 325794
(220) 2019 04 22
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 24
(732) MIKULSKI LESZEK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LM LESZEK MIKULSKI
(540)

(210) 499063

szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych,
organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi edukacyjne w zakresie
szkoleń biznesowych, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania
biznesowego, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów
szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, usługi
szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, kursy szkoleniowe
w dziedzinie zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania,
zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi doradcze
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące audytu, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, rozpowszechnianie, materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych
podczas seminariów z zakresu zarządzania, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, doradztwo zawodowe i coaching, coaching w zakresie życia osobistego,
szkolenia sportowe, sport i fitness, obozy sportowe, zajęcia sportowe, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych,
wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, edukacja, rozrywka, sport, usługi edukacyjne dotyczące sportu, wynajem sprzętu
sportowego i obiektów sportowych, usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, informacja na temat świadczeń, usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(111) 325795
(220) 2019 04 23
(210) 499067
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732)	AHEAD PROFESSIONALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Ahead Professionals
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
(591) żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy,
granatowy, niebieski
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, usługi agencji
w zakresie promowania osobistości świata sportu, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia
ich towarów i usług z działalnością sportową, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, produkcja
nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków
wideo i nagrań audiowizualnych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 41 doradztwo zawodowe i coaching, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, organizowanie szkoleń biznesowych, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry,
usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia personelu, trening
osobisty, zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń,

(111) 325796
(220) 2019 04 23
(210) 499071
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 24
(732) KRAWCZYK MARIUSZ TOP EVENT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP EVENT
(540)

(591) czarny, błękitny
(531) 06.01.04, 26.03.03, 26.03.05, 26.03.11, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi organizowania targów i wystaw handlowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń, 41 oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki
wideo, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, prowadzenie imprez kulturalnych,
prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
zapewnianie imprez rekreacyjnych, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, usługi organizatora imprez w zakresie
zapewnienia artystów estradowych, wypożyczanie urządzeń nagłaśniających [system PA], wypożyczanie urządzeń do sterowania
oświetleniem scenicznym, widowiska rewiowo-kabaretowe, usługi
w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), usługi planowania przyjęć, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie festiwali.

(111) 325797
(220) 2019 04 23
(210) 499074
(151) 2019 10 22
(441) 2019 07 01
(732) J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HAŁASTRA
(540)

(591) czarny, różowy
(531) 20.05.07, 26.05.04, 29.01.12, 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) 325798
(220) 2019 04 23
(210) 499086
(151) 2019 10 29
(441) 2019 06 10
(732)	HIGIENA SERWIS KATARZYNA PIETRZYK-BILEWICZ SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Higiena Serwis
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.06, 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 rozpusz-
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czalniki 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, chusteczki
higieniczne, czyściwa papierowe, 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 okien w formie rozpylaczy,
środków czyszczących w sprayu do użytku domowego, ściereczek
do czyszczenia nasączonych preparatami do polerowania, powietrza sprężonego w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparatów
chemicznych do czyszczenia do użytku domowego, odkamieniaczy
do użytku domowego, proszków do szorowania, proszków do zmywarek, proszków do polerowania, wody do prasowania, wody do żelazka, chusteczek higienicznych, chemii konsumenckiej, czyściw
papierowych, środków do dezynfekcji rąk, środków do dezynfekcji
narzędzi i powierzchni, dozowników do mydła, papierów toaletowych, ręczników składanych, ręczników w roli, dyspenserów i serwetek dyspenserowych, folii, woreczków, naczyń jednorazowych,
gąbek, ścierek, druciaków, kapci hotelowych, kosmetyków i galanterii hotelowych, koszów na odpady, maszyn czyszczących, artykułów do sprzątania, środków do pielęgnacji ciała, środków do mycia
ciała, odkurzaczy i worków do odkurzaczy, odświeżaczy powietrza,
papieru toaletowego, ręczników, ręczników papierowych, rękawic
gospodarczych i jednorazowych, serwetek, suszarek do rąk, środków
chemicznych, środków do mycia, luster, kijów, minibarów, sejfów,
podkładów medycznych, kosmetyków hotelowych, galanterii hotelowej, 37 usługi sprzątania, sprzątanie fabryk, sprzątanie szpitali,
sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy,
sprzątanie hoteli, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie
domów mieszkalnych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie
terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności publicznej,
sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie dróg dojazdowych
na budowy, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, usługi dozorcy w zakresie
sprzątania budynków, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, usługi
czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania ulic, czyszczenie budynków, czyszczenie powierzchni handlowych, usługi czyszczenia biur,
czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie pokryć podłogowych,
usługi czyszczenia sufitów, czyszczenie powierzchni ścian, czyszcze-
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nie pomieszczeń domowych, czyszczenie przemysłowe budynków,
czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie
zewnętrznych powierzchni budynków, udzielanie informacji, porad
i konsultacji na temat czyszczenia, usuwanie odpadów.

(111) 325799
(220) 2019 04 23
(210) 499088
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 24
(732) JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	YONELLE INFUZYJNY SPILANTOL HX-8
(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, 35 usługi sprzedaży, reklamy i dostarczanie informacji dotyczących towarów takich jak: środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, olejki destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie,
koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne,
wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu,
środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną,
środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic
i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty,
antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski
do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy,
maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe
maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające
pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry, ma-

seczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp,
kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji
skóry, kremy do stosowania na noc [lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, emulsje
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty medyczne
w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej,
skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym,
skóry z przebarwieniami, skóry z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci,
preparaty dla skóry atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny intymnej dla kobiet,
lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze], toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane
do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry.

(111) 325800
(220) 2019 04 24
(210) 499097
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732)	YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	YOLO PAY
(510), (511) 36 pożyczki-usługi finansowe, doradztwo finansowe,
operacje finansowe.
(111) 325801
(220) 2019 04 19
(210) 499003
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732)	GOGÓŁ AGNIESZKA PIEKARNIA CUKIERNIA MOCHOWO,
Mochowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻYJ ZDROWO PIEKARNIA CUKIERNIA MOCHOWO Naturalne
receptury od 1987 roku
(540)

(591) biały, brązowy, czerwony, pomarańczowy
(531) 09.01.10, 08.01.08, 24.09.07, 24.09.05, 26.11.03, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 chleb, świeży chleb, chleb żytni, miąższ chleba, zakwas
chlebowy, chleb wielozbożowy, chleb sodowy, chleb bezglutenowy,
chrupiące pieczywo, wyroby cukiernicze, batoniki cukiernicze, trufle
[wyroby cukiernicze], mleczne wyroby cukiernicze, musy (wyroby
cukiernicze), orzechowe wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze mrożone,
makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze z mąki, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze,
wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, nielecznicze wyroby cukiernicze
zawierające mleko, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla
celów medycznych), bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, chleb
i bułki, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasteczka, ciastka owsiane spożywcze, ciastka, herbatniki, ciasto śniadaniowe, magdalenki, kruche
ciasto, jadalne wafle, placki, piernik, pierniczki, pączki, napoleonki, naleśniki [cienkie], podłużne biszkopty [ciastka], serniki, rogaliki, quiche,
przekąski w postaci ciast owocowych, sucharki, wafelki, tarty, szarlotka, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce.
(111) 325802
(220) 2019 04 19
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) ZARZYCKA OLGA, Wołomin (PL);

(210) 499014
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BRZEZIŃSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKA SYTUACJA
(540)

(531) 03.01.14, 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), obsługa zakwaterowania
członków organizacji, lodziarnie, kontraktowe usługi w zakresie żywności, koktajlbary, kawiarnia, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji,
kafeterie [bufety], informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania
posiłków, informacja o usługach restauracyjnych, bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, dekorowanie ciast, dekorowanie
żywności, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne],
herbaciarnie, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizowanie posiłków
w hotelach, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], pizzerie, przygotowanie dań
kuchni hiszpańskiej do bezpośredniego spożycia, przygotowanie
dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, puby, restauracje dla turystów, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja
hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja pokoi, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja stolików w restauracjach, snack-bary, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, serwowanie żywności i napojów w sklepach z paczkami,
serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie napojów w pubach
z browarem, serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 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 zjazd, udostępnianie informacji
w postaci przepisów na drinki, udostępnianie obiektów na imprezy
i tymczasowe biura oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi
barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów piwnych,
usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi barów z sokami, usługi barowe, usługi biur podróży
w zakresie rezerwowania restauracji, usługi cateringu specjalizujące-
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go się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym
krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, usługi cateringu
zewnętrznego, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi
charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia, usługi doradców w zakresie win, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], usługi doradcze związane z technikami pieczenia,
usługi herbaciarni, usługi kateringowe, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe dla domów opieki, usługi
kateringowe dla domów spokojnej starości, usługi kateringowe dla
firm, usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, usługi kateringowe dla szkół, usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe
obwoźne, usługi kateringowe oferujące kuchnię hiszpańską, usługi
kateringowe oferujące kuchnię japońską, usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, usługi kateringowe w prywatnych salach
do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych,
usługi kawiarni, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi obiektów gościnnych
[posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi prywatnego klubu
picia, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji hiszpańskich,
usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji japońskich, usługi
restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji specjalizujących
się w makaronach udon i soba, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji
szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje
się na oczach klientów, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie
z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi snack-barów, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie bankietów, usługi
w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie dostarczania
napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, winiarnie, wynajem
mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania
jedzenia i napojów, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 325803
(220) 2019 04 19
(210) 499037
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 08
(732)	GRUCA GRZEGORZ ADRIAN, Biała Niżna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) freezersig
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [generatory prądu
przemiennego], aparatura do odtaczania piwa pod ciśnieniem, aparaty do oczyszczania acetylenu, automaty do sprzedaży, automatyczne
kotwice wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, awaryjne
generatory prądotwórcze, betoniarki, bębny [części maszyn], brony,
brzeszczoty pił [części maszyn], chłodnice do silników, cylindry
do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn], czyszczalnie
złożone do ziaren, dezyntegratory, diamenty szklarskie [części maszyn], dławnice [części maszyn], długopisy do druku 3D, dmuchawy
do sprężania, wysysania i transportu gazu, dmuchawy do sprężania,
zasysania i transportu ziarna, dojarki mechaniczne, drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, drukarki 3D, dynama
do rowerów, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dystrybutory wodoru dla stacji benzynowych, dziurkarki [maszyny], dźwigi [urzą-
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dzenia do podnoszenia i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, elektrody
do urządzeń spawalniczych, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne mopy parowe, elektryczne narzędzia
do ostrzenia krawędzi nart, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, elektryczne sokowirówki,
elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia
do otwierania okien, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne urządzenia do zamykania okien, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne zamknięcia
drzwiowe, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], elewatory rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, formy [części maszyn], frezarki, galwanizacyjne
maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki kondensacyjne [części
maszyn], gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
budowlanych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
górniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic maszyn rolniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, generatory elektryczności, giętarki,
gładziarki [maszyny], głowice cylindrów do silników, głowice wiertarskie [części maszyn], grabie do zgrabiarek, gwinciarki [do nakrętek],
hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania
okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, imaki do narzędzi do obrabiarek, inkubatory do jaj, instalacje do centralnego odkurzania, instalacje
do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające
pył do czyszczenia, iskrowniki zapłonowe, kabestany, kable sterownicze do maszyn i silników, kafary [maszyny], kalandry, kamienie młyńskie, kanały dymowe do kotłów maszynowych, klisze drukarskie, klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, kolektory wydechowe
do silników, koła garncarskie, koła maszyn, koła szlifierskie [części
maszyn], kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kombajny zbożowe, kondensatory pary [części maszyn], konwertory dla
stalowni, konwertory katalityczne, konwertory paliwa do silników
spalinowych wewnętrznego spalania, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta szewskie [części maszyn], korbowody do maszyn,
motorów i silników, korby [części maszyn], koronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły maszynowe [parowe], kowarki, krajalnice do chleba, krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, krajarki [maszyny], krążki [części maszyn], krosna, krosna
do wyrobów pończoszniczych, kubki udojowe do dojarek, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lampy lutownicze na gaz, lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, lutlampy [palniki do lutowania], łańcuchy do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych,
łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych,
łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna, manipulatory przemysłowe
[maszyny], maselnice, maszynki do siekania mięsa, maszynowe koła
zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny dla
mleczarstwa, maszyny dla odlewnictwa, maszyny dla piwowarstwa,
maszyny dla włókiennictwa, maszyny do budowy dróg, maszyny
do budowy torów kolejowych, maszyny do cerowania, maszyny
do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do cienkiego wycinania skóry, maszyny do drukowania na cienkiej blasze, maszyny do filtrowania, maszyny do fotoskładu, maszyny do glazurowania, maszyny
do grawerowania, maszyny do gwintowania, maszyny do kędzierzawienia, maszyny do mieszania, maszyny do mineralizacji wody pitnej,
maszyny do montażu rowerów, maszyny do mycia butelek, maszyny
do mycia ciśnieniowego, maszyny do naciągu rakiet do tenisa, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do napełniania
butelek, maszyny do obrębiania, maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia, maszyny do obróbki rud, maszyny do obróbki skóry, maszyny do obróbki szkła, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny do odlewania czcionek drukarskich, maszyny do oplatania,
maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do procesu pudlarskiego, maszyny do produkcji bitumu, maszyny do produkcji cukru, maszyny do produkcji masła, maszyny do produkcji papieru, maszyny do produkcji sznurka, maszyny
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa
metali, maszyny do rafinacji ropy naftowej, maszyny do regulowania
[nastawiania], maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania,
maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny do stereotypii [poli-

grafia], maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny do tłoczenia, maszyny do typografii, maszyny do ubijania, maszyny do układania szyn, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny
do usuwania odpadków, maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, maszyny do wytwarzania past spożywczych, maszyny
do wyżymania prania, maszyny do zamykania butelek, maszyny
do zszywania, maszyny drenarskie, maszyny drukarskie, maszyny
dziewiarskie, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny farbiarskie, maszyny górnicze, maszyny i urządzenia
do czyszczenia [elektryczne], maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny kruszące,
maszyny na sprężone powietrze, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny podziałowe, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, maszyny rolnicze, maszyny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe,
matryce drukarskie, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki
paszy dla zwierząt, mechanizmy do warsztatów tkackich, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp, miechy [części
maszyn], miechy do kuźni, mieszalniki, miksery elektryczne, miksery
elektryczne do celów domowych, mizdrownice, młocarnie, młotki
[części maszyn], młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki
do mielenia mąki [maszyny], młynki do pieprzu, inne niż o napędzie
ręcznym, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, młyny [maszyny], młyny odśrodkowe, napełniarki,
napędy pedałowe do maszyn do szycia, narzędzia [części maszyn],
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze,
inne niż o napędzie ręcznym, nawijarki mechaniczne do przewodów
giętkich, nicielnice tkackie, nitownice [maszyny], noże [części maszyn], noże elektryczne, nożyce elektryczne, obicia do zgrzeblarek
[części maszyn], obrabiarki, obrotowe prasy drukarskie, obrotowe
prasy parowe do tkanin, przenośne, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, okrawarki, osie do maszyn, osłony
maszyn, osprzęt kotłów maszynowych, ostrza [części maszyn], ostrza
do kosiarek, ostrza do sieczkarni, oszczędzacze paliwa do silników,
pakowarki, palniki gazowe do cięcia, palniki gazowe do lutowania, paski klinowe do silników, pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy
do prądnic, pasy do przenośników, pasy do silników, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części
maszyn], pierścienie tłokowe, piły [maszyny], piły o napędzie innym
niż ręczny, pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety
pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, płuczkarki, pługi, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, płytki cierne hamulca, inne
niż do pojazdów, pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi,
pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania
okien, pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, podajniki [części
maszyn], podajniki papieru [drukarstwo], podajniki taśmy klejącej
[maszyny], podgrzewacze wody [części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki do wagonów kolejowych,
podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, pompki napowietrzające do akwariów, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy
basenowe do wytwarzania przeciwprądu, pompy do instalacji grzewczych, pompy do piwa, pompy na sprężone powietrze, pompy odśrodkowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], pompy próżniowe
[maszyny], pompy smarownicze, postrzygarki [maszyny], pralki, pralki
uruchamiane monetą, prasownice, prasy [maszyny do celów przemysłowych], prasy do paszy, prasy do wina, prasy filtracyjne, prasy typograficzne, prądnice prądu stałego, prowadnice do maszyn, prowadniki do maszyn dziewiarskich, przebijaki dziurkarek, przeciągarki
[ciągarki] do metalu, przecinaki do maszyn, przecinarki [obrabiarki],
przecinarki łukowe, przegrzewacze [kotły], przeguby uniwersalne
[przeguby Cardana], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne,
inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych,
przemysłowe drukarki atramentowe, przenośniki, przesiewacze, przesiewacze żużlu [maszyny], przesiewanie (instalacje do-), przetrząsacze
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do siana, przędzarki, przyrządy do polerowania butów, elektryczne,
przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych,
przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty
przemysłowe, robotyczne kombinezony w postaci egzoszkieletów,
inne niż do celów medycznych, rozdrabniacze [maszyny] do celów
przemysłowych, rozpylacze do ścieków, rozruszniki nożne do motocykli, rozruszniki silników, ruchome chodniki, ruchome schody, rurowe przenośniki pneumatyczne, rury do kotłów [części maszyn], separatory para-olej [odolejacze pary], sieczkarnie, siewniki [maszyny],
silniki do łodzi, silniki do poduszkowców, silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki lotnicze, silniki
na sprężone powietrze, silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki parowe, silniki, inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części
maszyn], składarki [drukarstwo], skraplacze powietrzne, skrobaki
do czyszczenia rur, skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych,
skrzynie korbowe do maszyn i silników, skrzynki na matryce [drukarstwo], smarownice [części maszyn], snopowiązałki, sortownice, spawarki gazowe, spawarki łukowe, sprężarki do lodówek, sprężarki doładowujące, sprężyny [części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny],
sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, ssawki do odkurzaczy, sterowniki do wind, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany [statory], stoły
do maszyn, stoły do pił [części maszyn], strugarki wzdłużne, suporty
[części maszyn], suszarki wirowe [bez podgrzewania], suwnice pomostowe, szczotki [części maszyn], szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne, szczotki prądnic, szczotki węglowe [elektryczność], szpule
[części maszyn], szpule do krosien tkackich, szycie (maszyny do-), śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubokręty zasilane elektrycznie, świdry górnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], świece
zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece
żarowe do silników diesla, tamborki do maszyn hafciarskich, taśmy
przylepne do kół pasowych, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki
do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki do silników, tokarki, torby do odkurzaczy, transportery pneumatyczne, turbiny hydrauliczne, turbiny wiatrowe, turbiny, inne niż do pojazdów
lądowych, turbosprężarki, tympany [części maszyn drukarskich], ubijaczki elektryczne do użytku domowego, ubijaki elektryczne, uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn], uchwyty wiertarskie [części maszyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia
do czyszczenia parowe, urządzenia do korkowania butelek, urządzenia do malowania, urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do napowietrzania wody,
urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, urządzenia
do szypułkowania [maszyny], urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, urządzenia do zbierania
i chwytania mułu [maszyny], urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia i maszyny introligatorskie do celów przemysłowych, urządzenia mechaniczne do nawijania, urządzenia odkamieniające do kotłów, urządzenia podnośnikowe, urządzenia
przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia przeładunkowe
do załadunku i wyładunku, urządzenia wiertnicze, pływające lub niepływające, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, walcarki, walce do walcarki, walce drogowe,
wałki drukarskie do maszyn, wały korbowe, wały napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, wały rozrządcze do silników pojazdów, wciągarki do sieci [rybołówstwo], wciągniki [wielokrążki], wentylatory
do silników, węże do odkurzaczy, wialnie, wiązarki do siana, wibratory
[maszyny] do celów przemysłowych, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wieszaki [części maszyn], wirówki do mleka/śmietany, wkłady
do maszyn filtrujących, wolne koła, inne niż do pojazdów lądowych,
wrębiarki do węgla, wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi [dźwigi], wyciągi kopalniane, wykończarki [maszyny drogowe], wymienniki
ciepła [części maszyn], wytłaczarki, wytłaczarki [walcarki deseniujące], zamiatarki drogowe [samojezdne], zasilacze do gaźników, zawory
[części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], zgrabiarki, zgrzeblarki, złącza uszczelniające [części silników], zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki
i snopowiązałki, żurawie masztowe, żurawie samojezdne, 35 admini-
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strowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa,
biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek,
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich,
opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja
programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac,
przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta,
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu
detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi
handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych
oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki
świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi
lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi menedżerskie
dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania
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o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi relacji
z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk
handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach
do co-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
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, 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 dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania geologiczne, badania naukowe, badania
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, badania
naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, badania techniczne, badania w dziedzinie budownictwa, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie
mechaniki, badania w dziedzinie spawania, 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, medyczne badania naukowe, 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 graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, próby kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych,
rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania
deszczu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornic-

two 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 platform komputerowych, 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, usługi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, wynajem sprzętu do
przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(111) 325804
(220) 2019 04 19
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 10
(732) TYTON PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Natalie
(540)

(210) 499043

(591) złoty
(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.02
(510), (511) 34 papierośnice, ustniki papierosów, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, pudełka na papierosy, zapalniczki do papierosów, tytoń do papierosów, filtry do papierosów, ustniki do papierosów, lufki do papierosów, bloczki bibułki papierosowej, zestaw
do skręcania papierosów, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do robienia papierosów, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy, pojemniki na tytoń i humidory, fajki, przyrządy do obcinania
papierosów, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, filtry do tytoniu, ustniki do fajek, woreczki na tytoń, nawilżacze do tytoniu, puszki na tytoń, tabakierki, torebki na fajki, pojemniki na tytoń, aromaty
do tytoniu, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, substytuty tytoniu,
tabaka, tytoń, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do żucia, tytoń
i substytuty tytoniu, wyroby tytoniowe, pojemniki na zapałki, pudełka na zapałki.
(111) 325805
(220) 2019 04 19
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 10
(732) TYTON PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEDUCE
(540)

(210) 499044

(591) złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 34 papierośnice, ustniki papierosów, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, pudełka na papierosy, zapalniczki do papierosów, tytoń do papierosów, filtry do papierosów, ustniki do papierosów, lufki do papierosów, bloczki bibułki papierosowej, zestaw
do skręcania papierosów, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do robienia papierosów, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla pa-
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laczy, pojemniki na tytoń i humidory, fajki, przyrządy do obcinania
papierosów, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, filtry do tytoniu, ustniki do fajek, woreczki na tytoń, nawilżacze do tytoniu, puszki na tytoń, tabakierki, torebki na fajki, pojemniki na tytoń, aromaty
do tytoniu, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, substytuty tytoniu,
tabaka, tytoń, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do żucia, tytoń
i substytuty tytoniu, wyroby tytoniowe, pojemniki na zapałki, pudełka na zapałki.

(111) 325806
(220) 2019 04 20
(210) 499050
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 10
(732) BŁASIAK RENATA EKOWENT PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOWENT
(540)

(591) pomarańczowy, szary
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów
i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, 37 instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków,
naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, usługi uszczelniania
otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń, instalacja urządzeń
wentylacyjnych, budowa szybów wentylacyjnych, naprawa urządzeń
do wentylacji, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji
do wentylacji budynków, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu.
(111) 325807
(220) 2019 04 21
(210) 499054
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 10
(732) K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K5
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.21, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, kawa mielona, kapsułki
z kawą, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa
sprzętu kateringowego, kawy, 41 kursy szkoleniowe, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, zapewnianie kursów szkoleniowych,
zapewnianie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów
edukacyjnych związanych z dietą, usługi edukacyjne dotyczące
gotowania, kursy korespondencyjne dotyczące gotowania, usługi
edukacyjne związane z technologią żywności, doradztwo w zakresie
organizacji zawodów kulinarnych, usługi konsultacyjne w dziedzinie
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zawodów kulinarnych, szkolenia w zakresie cateringu, 43 restauracje, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie
pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie
żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych,
usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji,
usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność
i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność,
usługi w zakresie gotowania posiłków, doradztwo kulinarne, porady
dotyczące przepisów kulinarnych, usługi doradcze w zakresie sztuki
kulinarnej, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach,
organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie usług przez hotele
i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami,
rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online
dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem internetu, usługi agencji tymczasowego
wynajmu mieszkań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w domach i mieszkaniach.

(111) 325808
(220) 2019 04 24
(210) 499101
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 10
(732) WAŚNIEWSKI BOGDAN GRZEGORZ DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I ZARZĄDZANIA,
Łask (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM SENIORA
(540)

(591) zielony, jasnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.06
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń,
seminariów, pracowni specjalistycznych, prezentacji i pokazów w zakresie opieki nad osobami starszymi, profilaktyki ochrony zdrowia,
podstawowej opieki medycznej, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi klubów dla osób starszych, warsztaty
zajęcia i szkolenia muzyczne, plastyczne, sensoryczne, manualne,
terapeutyczne, sportowe, rekreacyjne, organizacja i prowadzenie
imprez rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych, widowiskowych,
organizacja i prowadzenie wycieczek, 43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, ośrodki opieki dziennej i całodobowej dla osób w podeszłym wieku, domy dla emerytów, wyżywienie i zakwaterowanie
w domach spokojnej starości i domach opieki, aprowizacja w żywność i napoje oraz zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy
lub stały, kafeterie [bufety], kawiarnie, stołówki, usługi barowe, restauracje, obsługa gastronomiczna, obsługa gastronomiczna z wła-
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snym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie
sal na zebrania, usługi hotelowe, 44 domy spokojnej starości, domy
starców, hospicja, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, opieka pielęgniarska, lekarska, medyczna, paliatywna,
terapeutyczna, zdrowotna, opieka diagnostyczna, psychologiczna
i pielęgnacyjna, wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi ambulatoryjne, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, pomoc medyczna,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi opieki społecznej, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, usługi medyczne, usługi lekarskie, usługi pielęgniarskie,
usługi rehabilitacyjne, usługi optyczne, usługi dentystyczne, usługi
psychologów, usługi terapeutyczne, fizjoterapia, zooterapia, arteterapia, aromaterapia, fizykoterapia, usługi terapii zajęciowej, usługi
sanatoryjne, masaże, salony piękności, salony fryzjerskie, doradztwo
żywieniowe, opieka psychosocjalna, opieka pielęgniarska dla osób
starszych, udzielanie informacji z zakresu usług medycznych i opieki
zdrowotnej, kliniki medyczne, usługi w zakresie lecznictwa, diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej, ekspertyzy specjalistyczne z zakresu
lecznictwa, diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej.

(111) 325809
(220) 2019 04 24
(210) 499102
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% BIODEGRADOWALNE EKO GRILL
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 01.15.05, 26.01.01, 26.01.04, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 sztućce z tworzyw ulegających biodegradacji, zastawa
stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych
[sztućce], 21 kubki papierowe, biodegradowalne kubki na bazie
masy papierniczej, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, talerze
papierowe, talerze biodegradowalne, talerze z tworzyw sztucznych, talerze do jednorazowego użytku, naczynia na piknik, słomki
do picia, biodegradowalne tacki, biodegradowalne miski, szczotki
do czyszczenia grillów.
(111) 325810
(220) 2019 04 18
(210) 498990
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) CUKIERNIA WEBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cukiernia Weber
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.01.03, 26.02.07, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka,
czekolada, desery, cukry, polewy cukiernicze, nadzienia, lody spożywcze, wyroby z karmelu, torty artystyczne, fototorty.

(111) 325811
(220) 2019 03 13
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732)	GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Cykl MN
(540)

(210) 497091

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczka kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt kosmetyki
upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek
lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe,
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy
do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki
lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów
medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy
mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia,
środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych,
pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne
do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa
przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające,
pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych,
herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne
chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, olejki lecznicze,
pigułki do celów farmaceutycznych.
(111) 325812
(220) 2019 03 13
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732)	GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Immunit
(540)

(210) 497097

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane

Nr 3/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt kosmetyki
upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek
lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe,
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy
do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki
lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów
medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy
mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia,
środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych,
pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne
do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa
przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające,
pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych,
herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne
chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, olejki lecznicze,
pigułki do celów farmaceutycznych.

(111) 325813
(220) 2019 03 13
(210) 497099
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732)	HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mielno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOTELE NADMORSKIE
(540)

(531) 01.01.05, 26.03.04, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 18.03.02
(510), (511) 43 hotele, restauracje, domy turystyczne.
(111) 325814
(220) 2019 03 13
(210) 497119
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732) Mastercard International Incorporated, Nowy Jork (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mastercard PLN płać kartą i wypłacaj wpłacaj na kartę
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, biały, czarny, czerwony
(531) 24.15.02, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.09,
26.04.10, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne,
sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje

161

finansowe, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, mianowicie,
bankowe, obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych oferowane
w formie kart z wartością zmagazynowaną, elektroniczne transakcje
kredytowe i debetowe, usługi w zakresie prezentacji i płacenia rachunków, zwroty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków,
usługi związane z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi
związane z autoryzacją transakcji i rozliczaniem, uzgadnianie transakcji, zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczanie funduszy
konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie kwestii spornych,
usługi przechowywania danych i informowania o profilach klientów
oraz powiązane usługi przełączania, bram sieciowych, rozliczania/
uzgadniania i transferu funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi
elektronicznej obsługi płatności, usługi autoryzacji i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany walorów, mianowicie, bezpieczne
elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne przepływy gotówki, poprzez publiczne sieci komputerowe dla ułatwienia handlu
elektronicznego, dostarczanie informacji finansowych, mianowicie
danych i raportów dotyczących kart kredytowych i debetowych,
usługi w zakresie transferu funduszy drogą elektroniczną i wymiany
walut, usługi w zakresie ocen finansowych i zarządzania ryzykiem
dla innych podmiotów w zakresie kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie informacji finansowych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, skomputeryzowane finansowe usługi informacyjne świadczone za pośrednictwem chronionych informacyjnych
sieci komputerowych oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich
uprzednio wymienionych usług, świadczenie usług finansowych
w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych za pośrednictwem mediów komunikacji mobilnej, mianowicie, usług płatności
przez urządzenia bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych
w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych online,
przez sieci elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, usługi
bankowe i kredytowe, usługi bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w zakresie wypłat gotówki, w zakresie dostępu
do depozytów z nagromadzoną wartością, weryfikacja czeków, realizacja transakcji finansowych, zarówno online przez komputerową
bazę danych lub przez telekomunikację jak i w punkcie sprzedaży,
realizacja transakcji finansowych dokonywanych przez posiadaczy
kart poprzez bankomaty, udostępnianie szczegółów dotyczących
sald, umożliwianie składania depozytów i wypłacania pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem bankomatów, usługi w zakresie
rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej w związku z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń podróżnych, usługi w zakresie emisji i wykupu czeków podróżnych i talonów podróżnych, usługi uwierzytelniania płatników,
weryfikacja informacji finansowych, prowadzenie akt finansowych,
usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi związane z elektronicznymi portmonetkami z przyznanym kredytem, usługi w zakresie
płatności elektronicznych oraz autoryzacji i rozliczania transakcji,
świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem
urządzeń do identyfikacji częstotliwością radiową (transponderów),
świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem
urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, świadczenie
usług finansowych w celu wsparcia usług detalicznych świadczonych
za pomocą przenośnych środków telekomunikacyjnych, w tym usługi w zakresie płatności przez urządzenia bezprzewodowe, realizacja
transakcji kredytowych i debetowych poprzez telefon i łącze telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług
detalicznych świadczonych online, przez sieci lub inne środki elektroniczne przy użyciu elektronicznie zdigitalizowanych informacji,
usługi w zakresie wymiany walorów, mianowicie bezpieczna wymiana walorów, w tym elektronicznej gotówki, przez sieci komputerowe
dostępne za pomocą kart inteligentnych, usługi w zakresie opłacania
rachunków świadczone przez stronę internetową, bankowość online, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, mianowicie realizacja płatności zbliżeniowych przez telefon komórkowy
w sklepach sprzedaży detalicznej, online i w hurtowniach, usługi finansowe, mianowicie udostępnianie portfeli cyfrowych w chmurze,
w których przechowywane są informacje dotyczące kont klientów
w celu zapewnienia dostępu do kuponów, talonów, kodów do talonów i rabatów w handlu detalicznym oraz w celu uzyskania nagród
lojalnościowych i pieniężnych, które mogą być zaliczane na poczet
konta klienta za pośrednictwem systemu zwrotu gotówki, usługi
w zakresie własności nieruchomości, wycena nieruchomości, zarzą-

162

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 3/2020

dzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji
w nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczenia nieruchomości,
ubezpieczenie właścicieli nieruchomości/ usługi ubezpieczeniowe
dotyczące mienia, finansowanie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi agencyjne
w zakresie nieruchomości, szacowanie majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami: administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomości, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi
finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki
pod zastaw nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nieruchomościach,
inwestowanie kapitału w nieruchomościach, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe związane
z nabywaniem mienia, usługi finansowe związane ze sprzedażą mienia, wycena finansowa nieruchomości posiadanych z tytułu własności
nieograniczonej, wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy
nieruchomości, dzierżawa majątku, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości posiadanych z tytułu własności
nieograniczonej, usługi zarządzania majątkiem związane z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, wycena majątku, zarządzanie
portfelem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi doradcze
w zakresie własności nieruchomości, usługi doradcze w zakresie
wyceny nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości
korporacyjnych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie
nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących własności nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi badawcze
w zakresie nabywania nieruchomości, usługi badawcze w zakresie
wyboru nieruchomości, finansowanie kredytów hipotecznych i zabezpieczanie majątku, usługi doradcze w zakresie form płatności,
bankowości, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich
uprzednio wymienionych usług.

(111) 325815
(220) 2019 02 25
(210) 496384
(151) 2019 10 23
(441) 2019 04 01
(732) MULARCZYK ANDRZEJ WĘDROWNA, Sińce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSZCZOŁA WĘDROWNA
(540)

(111) 325817
(220) 2019 04 24
(210) 499120
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 24
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baltica 3
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.04.05, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw gazowych
w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie projektami
działalności gospodarczej [dla osób trzecich], wprowadzanie na rynek nowych produktów, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi, nadzór nad działalnością gospodarczą, audyt przedsiębiorstw,
zarządzanie dokumentacją biznesową, śledzenie i monitorowanie
zużycia energii na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań
finansowych, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych i ciepłowniczych,
usługi ślusarskie, usługi hydrauliczne, usługi szklarskie, instalacja,
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja
instalacji gazowych i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie,
konserwowanie i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń
telekomunikacyjnych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, serwisowanie urządzeń AGD
i RTV, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, 39 dystrybucja energii elektrycznej, przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją
energii i paliw, wynajmowanie pojazdów i rowerów, 40 wytwarzanie
energii, przetwarzanie paliw, recykling paliw, 41 usługi rozrywkowe,
organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie stadionów
i obiektów sportowych, organizowanie targów związanych z kulturą,
rozrywką i edukacją.
(111) 325818
(220) 2019 04 24
(210) 499121
(151) 2019 10 21
(441) 2019 07 01
(732) RADOMSKI PIOTR STYROBUD-GÓRNO, Górno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARZYWNIKI Betonowe Rabaty Warzywne
(540)

(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 30 miód, miód naturalny, miód ziołowy, miód truflowy,
miód manuka, naturalny miód dojrzały, miód z kocanki, surowe plastry miodu, miód [do celów spożywczych], słodkie pasty do smarowania [miód], miód biologiczny do spożycia przez ludzi, kit pszczeli,
propolis (kit pszczeli) spożywczy, mleczko pszczele.
(111) 325816
(220) 2019 04 24
(210) 499119
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 10
(732)	AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CIN&CIN FREE
(510), (511) 41 rozrywka, nauczanie i szkolenia, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizacja warsztatów i seminariów, prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, degustacje win [usługi rozrywkowe].

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 05.03.13, 05.03.15,
26.13.25
(510), (511) 19 betonowe materiały budowlane, betonowe elementy
budowlane, betonowe rzeźby, bloczki betonowe, betonowe elementy małej architektury, niemetalowe modułowe elementy budowlane,
pojemniki betonowe, płyty betonowe, panele betonowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni w tym
internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących
towarów: betonowe materiały budowlane, betonowe elementy budowlane, betonowe rzeźby, bloczki betonowe, elementy małe architektury betonowe, niemetalowe modułowe elementy budowlane,
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pojemniki betonowe, płyty betonowe, panele betonowe, marketing,
reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją towarów,
udzielanie porad handlowych konsumentom.

(111) 325819
(220) 2019 04 24
(210) 499125
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 10
(732) RABEKO ARKADIUSZ RABEKO FIRMA HANDLOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOPE THE WALL
(510), (511) 2 farby i farby mocno rozcieńczone, lakiery i pokosty, powłoki.
(111) 325820
(220) 2019 04 25
(210) 499141
(151) 2019 10 22
(441) 2019 07 01
(732)	ANIMOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Animoon
(510), (511) 9 filmy, seriale, filmy animowane, nagrania dźwięku, obrazu
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu
i dźwięku, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 35
usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla prasy, radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie organizacji pokazów
i wystaw, usługi merchandisingu, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania towarów i usług
na rzecz osób trzecich, usługi prowadzenia sprzedaży towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, tj. odzieży,
obuwia, nakryć głowy, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, aplikacji komputerowych do pobrania, magnesów dekoracyjnych, gier komputerowych, zapisanych nośników dźwięku i obrazu,
gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych
i sportowych, ozdób choinkowych, 41 usługi rozrywki i nauczania,
produkcja filmów i seriali, rozpowszechnianie filmów i seriali, projekcja
filmów, studia filmowe, montaż filmowy, prezentacja filmów, organizacja teleturniejów i konkursów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych
usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie
telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji,
programach radiowych i telewizyjnych, usługi dostarczania muzyki,
video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www
poprzez Internet, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych,
rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism,
gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej,
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, pisanie scenariuszy filmowych.
(111) 325821
(220) 2019 04 25
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) KOWALEWSKI PAWEŁ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NEGOMEDIACJE
(510), (511) 41 szkolenia biznesowe.

(210) 499152

(111) 325822
(220) 2019 04 25
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 17
(732)	ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)

(210) 499169
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(540) (znak słowny)
(540)	ALPINUSEPT
(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 pasty do wypełniania
dla przemysłu, 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) 325823
(220) 2019 04 26
(210) 499209
(151) 2019 10 22
(441) 2019 06 10
(732) LASKOWSKI TOMASZ PRESTIGE, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INSIDE PARK
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, administrowanie domami
czynszowymi, organizowanie finansowania projektów budowlanych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem
powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje
kapitałowe, transakcje finansowe, zarządzanie finansami.
(111) 325824
(220) 2019 04 26
(151) 2019 11 04
(441) 2019 06 17
(732) SAMWON ACT CO., LTD., Busan (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLASSTION
(540)

(210) 499210

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe panele do ścian wewnętrznych, metalowe
płyty sufitowe, płyty metalowe, płyty metalowe ozdobne.
(111) 325825
(220) 2019 04 29
(151) 2019 10 22
(441) 2019 06 10
(732) TUROWSKI DARIUSZ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Okmaterac
(540)

(210) 499241

(591) niebieski, czarny, biały, żółty, szary
(531) 03.07.08, 03.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 materace.
(111) 325826
(220) 2019 04 29
(210) 499243
(151) 2019 10 22
(441) 2019 06 10
(732) FIAŁKIEWICZ TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE PARKIETEX, Ruszowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARKIETEX
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(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa dla osób trzecich oraz
prezentacja przez Internet z możliwością zapoznania się i zakupu
na odległość takich towarów jak parkiety, deski podłogowe, podłogi
warstwowe, listwy, cokoły oraz niezbędnych przy wykonywaniu parkietów i podłóg drewnianych, wyrobów chemicznych takich jak kleje,
farby, lakiery, bejce, płyny do konserwacji i pielęgnacji, woski, 37 usługi układania, konserwacji i napraw parkietów i podłóg drewnianych.

(111) 325827
(220) 2019 04 29
(210) 499247
(151) 2019 10 22
(441) 2019 06 10
(732)	NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dermbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 325828
(220) 2019 04 29
(210) 499248
(151) 2019 10 22
(441) 2019 06 10
(732)	NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) arthrobiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 325829
(220) 2019 04 29
(210) 499249
(151) 2019 10 22
(441) 2019 06 10
(732)	NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) chondrobiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 325830
(220) 2018 10 31
(210) 492212
(151) 2019 08 01
(441) 2019 02 25
(732) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OTWARTY NA PARTY
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne produkty do produkcji napojów.
(111) 325831
(220) 2019 02 07
(210) 495690
(151) 2019 08 07
(441) 2019 04 08
(732) FABRYKA WIERTŁA BAILDON SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BHH 1908 WIERTŁA BAILDON
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały, czarny
(531) 24.09.03, 24.09.06, 14.03.20, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 brzeszczoty pił, przyrządy do znakowania, narzędzia
do niszczenia chwastów, przyrządy do cięcia, urządzenia do cięcia
rur, dłuta, frezy, gwintowniki, maczety, noże, nożyce, ostrza, pilniki,
piły, punktaki, rozwiertaki, skrobaki, strugi, szczypce, kleszcze, świ-

dry, śrubokręty, tarniki, wiertła, uchwyty do wierteł, wiertarki piersiowe, wycinarki, 40 usługi informacji o obróbce materiałów, frezowanie, grawerowanie, szlifowanie, ostrzenie wierteł i frezów, lutowanie,
hartowanie metali, obróbka metali, powlekanie metali, spawanie,
trawienie, 42 usługi opracowywania projektów technicznych w zakresie narzędzi, doradztwo techniczne w zakresie narzędzi, usługi
analiz chemicznych, usługi badań technicznych w dziedzinie mechaniki, usługi kontroli jakości w zakresie narzędzi, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich.

(111) 325832
(220) 2019 03 21
(210) 496396
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) WOJTKOWSKA DARIA, WOJTKOWSKI MACIEJ BLUEMED
SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SANTO PORTO
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 325833
(220) 2019 04 24
(210) 499110
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ECO baby
(540)

(591) biały, turkusowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17,
26.01.03, 26.01.18, 26.11.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, peelingi do twarzy i do ciała, olejki do twarzy
i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, nielecznicze serum do twarzy
i do ciała, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia
i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy
do włosów, odżywki do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne dla dzieci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne do stosowania w ciąży, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci,
środki do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania
i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki
do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 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, peelingi do twarzy i do ciała do celów leczniczych, olejki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, serum do twarzy i do ciała do celów leczniczych, produkty
lecznicze do stóp, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
do kąpieli leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych
kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami
naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwie-
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niami, skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej
po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry kobiet
w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty lecznicze do skóry głowy, produkty
lecznicze do włosów, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające odchudzanie do celów leczniczych,
suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów
i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(111) 325834
(220) 2019 04 24
(210) 499115
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 10
(732)	AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CIN&CIN
(510), (511) 41 rozrywka, nauczanie i szkolenia, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizacja warsztatów i seminariów, prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, degustacje win [usługi rozrywkowe].
(111) 325835
(220) 2019 04 24
(210) 499116
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 24
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGE baltica
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw gazowych
w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie projektami
działalności gospodarczej [dla osób trzecich], wprowadzanie na rynek nowych produktów, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi, nadzór nad działalnością gospodarczą, audyt przedsiębiorstw,
zarządzanie dokumentacją biznesową, śledzenie i monitorowanie
zużycia energii na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań
finansowych, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych i ciepłowniczych,
usługi ślusarskie, usługi hydrauliczne, usługi szklarskie, instalacja,
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja
instalacji gazowych i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie,
konserwowanie i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń
telekomunikacyjnych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, serwisowanie urządzeń AGD
i RTV, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, 39 dystrybucja energii elektrycznej, przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją
energii i paliw, wynajmowanie pojazdów i rowerów, 40 wytwarzanie
energii, przetwarzanie paliw, recykling paliw, 41 usługi rozrywkowe,
organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie stadionów
i obiektów sportowych, organizowanie targów związanych z kulturą,
rozrywką i edukacją.
(111) 325836
(151) 2019 10 25

(220) 2019 04 29
(441) 2019 07 08

(210) 499253
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(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Happy safe way
(540)

(591) czarny, szary
(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.09, 26.04.10, 26.11.11,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, szampony, oliwka dla dzieci, krem dla dzieci, żel do mycia ciała, mleczko do nawilżania ciała, krem na odparzenia z tlenkiem cynku, płyn
do kąpieli, 5 jednorazowe podkłady higieniczne, jednorazowe pielucho-majtki wykonane z papieru i/lub celulozy, jednorazowe pieluchy
wykonane z papieru i/lub celulozy, 25 śliniaki niepapierowe.
(111) 325837
(220) 2019 04 30
(210) 499311
(151) 2019 10 25
(441) 2019 07 08
(732) CONSTANTIN ENTERTAINMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AUTO-KAWEX
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, szary
(531) 18.01.21, 03.07.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 obsługa i naprawa samochodów.
(111) 325838
(220) 2019 04 29
(210) 499285
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VERONI Mineral ALKALICZNA HYDRATION WATER
pH 7,9-8,1 +SELEN I CYNK
(540)

(591) biały, czerwony, szary, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17,
27.05.21, 29.01.14, 25.01.25, 26.01.04, 26.04.02, 26.04.22
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(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty
do produkcji napojów.

(111) 325839
(220) 2019 04 29
(210) 499290
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 17
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) COXITEX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 325840
(220) 2019 04 29
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) LPP PRINTABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRIMSON CUT
(540)

(210) 499294

(591) purpurowy
(531) 29.01.05, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.12,
27.05.17, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 25 odzież, w tym odzież reklamowa i robocza, obuwie,
nakrycia głowy.
(111) 325841
(220) 2019 04 30
(151) 2019 10 25
(441) 2019 07 08
(732)	AB LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AB logic www.ablogic.com.pl
(540)

(210) 499295

(531) 27.05.01, 27.07.01

(111) 325843
(220) 2019 04 30
(210) 499319
(151) 2019 10 28
(441) 2019 07 08
(732) TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Gold Gruzia
(540)

(591) złoty, czarny, brązowy, szary, jasnożółty
(531) 07.01.03, 05.03.13, 24.09.02, 25.01.25, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.16, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(111) 325844
(220) 2019 04 30
(210) 499320
(151) 2019 10 22
(441) 2019 06 24
(732)	NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Peipakoa
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety w postaci napojów, żywność dietetyczna, dietetyczne
środki spożywcze o przeznaczeniu leczniczym, 30 ciastka z błonnikiem, ciastka wysokobiałkowe.

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 parkiety, deski podłogowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, nadproża niemetalowe, 27 dywany i wykładziny podłogowe, 39 magazynowanie, wynajem magazynów, pakowanie produktów i towarów, przewóz samochodami ciężarowymi,
pośrednictwo w transporcie, przewożenie ładunków, usługi kurierskie.
(111) 325842
(220) 2019 04 30
(151) 2019 10 25
(441) 2019 07 08
(732) JAGLIŃSKI JACEK CREA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZARIUM 01
(540)

(510), (511) 30 pizza, ciasto na pizzę, mąka, sosy do pizzy, wyroby cukiernicze i słodycze, makarony, naleśniki, potrawy na bazie na mąki, 43
pizzerie, usługi restauracyjne, bary, informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków, puby, restauracje oferujące dania na wynos, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie opinii
na temat restauracji i barów, usługi barów i restauracji, usługi barów
kawowych, usługi barowe, udostępnianie pomieszczeń na spotkania,
zapewnienie żywności i napojów w restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktami i transportem.

(111) 325845
(220) 2015 10 09 K
(210) 474413
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732)	ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARSENAL
(540)

(210) 499297

(591) biały, jasnobrązowy
(531) 07.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią produk-
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tów spożywczych i chemii gospodarczej, usługi importowo-eksportowe, 39 usługi dystrybucyjne, dystrybucja surowców i towarów.

(111) 325846
(220) 2019 04 30
(210) 499340
(151) 2019 10 22
(441) 2019 06 24
(732) DUDZIUK AGNIESZKA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Górki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) folkFit
(540)

(591) czarny, biały, niebieski, żółty, pomarańczowy, różowy,
czerwony, zielony
(531) 02.03.08, 27.05.01, 29.01.15, 05.05.20
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, nauka gimnastyki, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], usługi artystów estradowych, usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi rozrywkowe, usługi edukacyjne związane z dietą.
(111) 325847
(220) 2019 04 30
(210) 499341
(151) 2019 10 23
(441) 2019 06 24
(732) POLITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sensit
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk
do podłóg, aplikatory pasty do butów zawierające pastę, aromaty
w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, chusteczki nasączone
preparatami czyszczącymi, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących,
preparaty do czyszczenia na sucho, detergenty, detergenty do użytku domowego, detergenty do muszli klozetowych, detergenty do samochodów, detergenty do użytku domowego, detergenty do użytku
w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu, detergenty
w piance, detergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu
do udrażniania rur kanalizacyjnych, gotowy wosk do polerowania,
mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania
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podłóg, mieszanka do polerowania podłóg, mieszanki czyszczące
do usuwania plam, mieszanki detergentów do czyszczenia butów,
mieszanki do mycia okien, czarne pasty do obuwia [preparaty do polerowania obuwia], detergenty do samochodów, detergenty piorące
do użytku w gospodarstwie domowym, dodatki do prania, dodatki
do prania do zmiękczania wody, krem do butów, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mieszanki polerujące, mieszanki usuwające farbę,
nasączone ściereczki do polerowania, naturalne pasty do podłóg,
naturalne woski do podłóg, pasty do obuwia, wosk do obuwia, odkamieniacze do użytku domowego, odplamiacz, pasta do butów, pasta do podłogi, pasty do butów, pasty do czyszczenia butów, pasty
do mebli, pasty do obuwia, pasty do skór, pasty i kremy do butów,
pasty płynne do podłóg, pianka do czyszczenia, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, płyny do czyszczenia, płyny do mycia, płyny do prania, płyny do prania chemicznego, płyny
do szorowania, płyny pielęgnacyjne, wosk do podłogi, pokojowe
spraye zapachowe, środki do polerowania, woski do polerowania,
preparaty chemiczne do prania, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty czyszczące do dywanów, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do stosowania
na płytkach, preparaty czyszczące do skóry [materiału], preparaty
czyszczące do samochodów, preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia
tkanin, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do mycia do użytku
domowego, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych,
preparaty do nadawania połysku, preparaty do oczyszczania rur
odpływowych, preparaty do odbarwiania, preparaty do odnawiania
i polerowania, preparaty do odświeżania dywanów, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych,
preparaty do polerowania, preparaty do polerowania pielęgnujące
drewno, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania klejów,
preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do usuwania powłok
podłogowych, preparaty do usuwania tłuszczu, preparaty do usuwania wosku, preparaty do usuwania wosku z podłóg, preparaty do wywabiania plam, preparaty do zmywania naczyń, preparaty myjące,
preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, preparaty wybielające do użytku
domowego, produkty do udrażniania odpływów i zlewów, produkty do usuwania plam, proszek do zmywarek, preparaty do usuwania
rdzy, roztwory do czyszczenia szkieł okularów, roztwory do szorowania, roztwory o właściwościach szorujących, ściereczka do wycierania
szkła, ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, ściereczki nasączone preparatem czyszczącym do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone środkiem do zmywania naczyń, ściereczki nasączone
środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, spraye zapachowe
do odświeżania tkanin, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych,
środek do czyszczenia czajników, środek do czyszczenia mebli, środek do polerowania chromu, środek do polerowania mebli, środek
do usuwania wosku z podłóg, środek zmiękczający do tkanin, środki
czyszczące, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego,
środki czyszczące do kamienia, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do usuwania plam, środki
czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące do zamrażarek,
środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, środki do czyszczenia chromu, środki
do czyszczenia dywanów, środki do czyszczenia obuwia [preparaty],
środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki do czyszczenia tapicerki, środki do czyszczenia toalet, środki do mycia szkła,
środki do płukania do zmywarek, środki do płukania do zmywarek
do naczyń, środki do polerowania, środki do polerowania podłóg
i mebli, środki do polerowania skóry, środki do polerowania w aerozolu, środki do usuwania kamienia, środki do usuwania plam, środki do usuwania rdzy, środki do usuwania warstw wykończeniowych
podłóg, środki do usuwania wosku, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], środki do zmywania naczyń, środki
konserwujące do skóry, środki nadające połysk do czyszczenia okien,
środki w aerozolu do obuwia, substancje czyszczące do użytku domowego, substancje do szorowania, szampony do czyszczenia dywanów, uniwersalny proszek do szorowania, wosk do parkietów, wosk
polerski, 5 antybakteryjne pieniące się środki do mycia, antybakteryj-
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ne środki do mycia, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki odkażające, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty chemiczne
do zwalczania pleśni, preparaty dezodorujące do dywanów, preparaty do zwalczania pleśni, preparaty grzybobójcze do użytku domowego, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi,
do celów higienicznych, spraye odświeżające do pomieszczeń, środki
dezynfekujące do użytku domowego, środki dezynfekujące, którymi
nasączane są chusteczki, żele antybakteryjne.

(111) 325848
(220) 2019 04 30
(210) 499345
(151) 2019 10 23
(441) 2019 06 24
(732) MONTANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łętownia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Piambo
(510), (511) 21 naczynia do picia i podawania potraw, biodegradowalne miski, kubki, talerze, tacki, pojemniki do przechowywania pokarmów, zamykane niemetalowe pojemniki na żywność, do gospodarstwa domowego kubeczki i naczynia do karmienia dzieci, bidony,
kubki, miseczki i talerze dla dzieci, wieszaki na ręczniki, uchwyty
do szczoteczek, szczotki do butelek, szczoteczki do zębów, gąbki,
pojemniki termoizolacyjne, butelki z tworzyw sztucznych, butelki dla
podróżnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania zabawek do kąpieli, nocniki dziecięce.
(111) 325849
(220) 2019 04 30
(210) 499346
(151) 2019 10 23
(441) 2019 06 24
(732)	NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Panakibiotic
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety w postaci płynów, żywność dietetyczna, dietetyczne
środki spożywcze o przeznaczeniu leczniczym.
(111) 325850
(220) 2019 05 07
(210) 499457
(151) 2019 10 21
(441) 2019 07 01
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KETOFIX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(111) 325851
(220) 2017 09 29
(210) 477077
(151) 2019 10 31
(441) 2018 08 06
(732)	GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARKIET TV
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 03.01.14, 03.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych
nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku
i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów prawnych, 16 dzienniki,
gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały
piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące promocji i reklam
prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych
w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji

gospodarczych i ekonomicznych, usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej materiałów
reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy
rynkowe, badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych,
doradztwo w sprawach podatkowych w zakresie księgowości, 41
usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, usługi wydawnicze, usługi publikowania, usługi
zakresu publikowania tekstów, usługi publikowania elektronicznego
z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej informacji, tekstów,
obrazów, gazet, dzienników, czasopism, książek, druków, fotografii,
poradników, broszur, map, atlasów, materiałów instruktażowych, dodatków do nich, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, usługi
udostępniania strony internetowej zawierającej treści edukacyjne,
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi udzielania informacji w zakresie edukacji, rozrywki, sportu i kultury za pośrednictwem strony
internetowej, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, organizowanie i obsługa prasowa kongresów, sympozjów,
odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez
gospodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze,
organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych,
kulturalnych, sportowych, usługi z zakresu edukacji i nauczania,
nauczanie korespondencyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie
(filmowanie) materiałów wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku
i obrazu, opracowywanie i gromadzenie informacji w dziedzinach
powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, sportu, usługi
w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, usługi edukacyjne związane z modą, w tym opracowywanie i gromadzenie informacji o modzie.

(111) 325852
(220) 2017 09 29
(210) 477078
(151) 2019 10 31
(441) 2018 08 06
(732)	GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZNAJ TRENDY by MAGAZYN SUKCES
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych
nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku
i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów prawnych, 16 dzienniki,
gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały
piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi w zakresie reklamy i promocji,
usługi wynajmowania przestrzeni reklamowych, usługi dotyczące
promocji i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi
agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie
informacji gospodarczych i ekonomicznych, usługi publikowania
elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne,
analizy rynkowe, badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych,
publikowanie tekstów reklamowych, usługi tworzenia i publikowania
materiałów i tekstów reklamowych, usługi tworzenia i publikowania
filmów reklamowych, doradztwo w sprawach podatkowych w zakresie księgowości, usługi w zakresie marketingu, usługi content marketing, 41 usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności
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sportowej i kulturalnej, usługi wydawnicze, usługi publikowania,
usługi z zakresu publikowania tekstów, usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej informacji,
tekstów, obrazów, gazet, dzienników, czasopism, książek, druków,
fotografii, poradników, broszur, map, atlasów, materiałów instruktażowych, dodatków do nich, usługi tworzenia i publikowania materiałów i tekstów innych niż reklamowe, usługi tworzenia i publikowania
filmów innych niż reklamowe, opracowanie i gromadzenie informacji
o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, usługi udostępniania strony internetowej zawierającej treści
edukacyjne, rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi udzielania
informacji w zakresie edukacji, rozrywki, sportu i kultury za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie organizowania debat
i dyskusji publicznych, organizowanie i obsługa prasowa kongresów,
sympozjów, odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie
i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych,
o kulturze, organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, odczytów,
konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, usługi z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie korespondencyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) materiałów wideo na nośnikach do rejestracji
dźwięku i obrazu, opracowywanie i gromadzenie informacji w dziedzinach powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących
wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, sportu,
usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, usługi
edukacyjne związane z modą, w tym opracowywanie i gromadzenie
informacji o modzie, usługi strony internetowej zawierającej treści
edukacyjne, rozrywkowe, sportowe i kulturalne.

(111) 325853
(220) 2017 10 02
(210) 477119
(151) 2019 10 31
(441) 2018 08 06
(732) STRZELECKI TOMASZ PHU EXPRES, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MICHELLE
(510), (511) 3 woda perfumowana.
(111) 325854
(220) 2017 10 02
(210) 477121
(151) 2019 10 31
(441) 2018 08 06
(732) STRZELECKI TOMASZ PHU EXPRES, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPRESSIVE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 woda perfumowana.
(111) 325855
(220) 2017 09 08
(210) 477138
(151) 2019 10 31
(441) 2018 08 06
(732)	ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AVISPON
(510), (511) 9 oprogramowanie (software), zintegrowany system zarządzania informacją.
(111) 325856
(220) 2018 08 07
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 24
(732) WE CAN DO HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	YES WE CAN
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy.

(210) 489122

(111) 325857
(220) 2018 08 08
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 24
(732)	G.L. PHARMA GmbH, Lannach (AT)

(210) 489143

169

(540) (znak słowny)
(540) DICLANER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, żywność
dietetyczna i substancje przystosowane do użytku medycznego
i weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, preparaty
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 325858
(220) 2019 05 27
(210) 500308
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732)	GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIKOMIL
(510), (511) 5 żywność dla dzieci i niemowląt, mleko modyfikowane
dla niemowląt, odżywki dla wcześniaków i niemowląt na bazie mleka krowiego z dodatkami tłuszczu roślinnego, mleko dla niemowląt,
mleko dla dzieci, odżywki dla dzieci, substytuty mleka matki, substancje dietetyczne do celów leczniczych, substancje dietetyczne
dla niemowląt, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, 29 mleko i produkty mleczne, mleko w proszku, napoje
mleczne z przewagą mleka, mleko w proszku o różnych smakach.
(111) 325859
(220) 2018 09 21
(151) 2019 10 29
(441) 2018 11 05
(732) Rarus s.r.o., Bratysława (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poké bar
(540)

(210) 490828

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, afisze, plakaty, tablice ogłoszeniowe z kartonu
lub papieru, kartki papieru, karton, tuby z tektury, papier do zawijania, papier do pisania [listowy], papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, maty stołowe z papieru, pudełka z papieru lub kartonu,
koperty na butelki z papieru lub kartonu, papierowe podkładki pod
szklanki, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, etykiety z papieru lub kartonu, chłonne arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, materiały opakowaniowe
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, papierowe pudełka do żywności (oprócz naczyń), plastikowe opakowania do celów spożywczych (za wyjątkiem pojemników), papierowe chusteczki
do nosa, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, serwetki
stołowe papierowe, maty stołowe z papieru, 39 przewożenie, transport, pakowanie towarów, usługi kurierskie [wiadomości lub towary],
dostarczanie wiadomości, dostawa żywności, dostarczanie posiłków,
dostawa towarów, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], usługi barowe, restauracje samoobsługowe,
stołówki, kafeterie [bufety], usługi restauracji washoku.
(111) 325860
(220) 2019 05 07
(210) 499458
(151) 2019 10 21
(441) 2019 07 01
(732) MEIER MARCIN, Powiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fdmkolo
(510), (511) 20 meble, w szczególności łóżka, kanapy, tapczany oraz
materace.

170
(111) 325861
(220) 2019 05 07
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732) Societé des Produits Nestlé SA, Vevey (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adopciaki.pl
(540)
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(591) czerwony, biały, czarny
(531) 02.09.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi w zakresie adopcji zwierząt, pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych.
(111) 325862
(220) 2019 05 07
(210) 499467
(151) 2019 10 21
(441) 2019 07 01
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFFICYNA
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi public
relations, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 36
agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości.
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomością wynajem powierzchni biurowej, wynajem mieszkań, pobieranie czynszu, 37 budownictwo, konsultacje budowlane, 39 wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, 41 organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 42 projektowanie
budowlane, projektowanie urbanistyczne. usługi architektoniczne,
projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 325863
(220) 2019 05 07
(210) 499476
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PIASECZNO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUK PIASECZNO
(540)

(591) czerwony
(531) 03.04.11, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.01

(510), (511) 35 reklama i marketing, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie listami płac na rzecz
osób trzecich, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, usługi biurowe [administrowanie], usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, usługi
porównywania cen energii, marketing internetowy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: pojemniki na odpady i śmieci, torby na odpady
i śmieci, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie
inwestycjami, administrowanie finansami, dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie inwestycji w nieruchomości, planowanie finansów
w zakresie nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu
detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami,
udzielanie informacji finansowych związanych z wydatkami na paliwo, 37 zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], wywóz odpadów [czyszczenie], czyszczenie budynków, czyszczenie kominów, czyszczenie
okien, czyszczenie pomników, czyszczenie szamb, czyszczenie zbiorników, deratyzacja, dezynfekcja, instalacja systemów kontroli środowiska, konserwacja i naprawa budynków, konserwacja urządzeń
oczyszczających wodę, przygotowywanie pól rozsączających ścieki,
sprzątanie nieruchomości, sprzątanie zakładów przemysłowych,
sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli środowiska,
usługi sprzątania, wynajem sprzętu do czyszczenia, zabezpieczanie
pomieszczeń przed dostępem szkodników i robactwa, budowanie
nieruchomości, instalacja systemów inżynierii środowiska, instalacja
systemów kontroli środowiska, instalacja systemów ochrony środowiska, usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli środowiska, usługi tankowania paliwa do pojazdów, naprawa instalacji,
urządzeń i maszyn do produkcji energii, 39 zbieranie śmieci, wywóz
śmieci [jedynie zabieranie śmieci], zbiór odpadów, gromadzenie odpadów, składowanie odpadów, transport odpadów, usługi wywozu
odpadów, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dzierżawa
samochodów ciężarowych, holowanie, ładowanie i wyładowanie pojazdów, ładowanie pojemników do przewozu ładunków na ciężarówki, magazynowanie, magazynowanie towarów, organizowanie transportu, transport i składowanie, transport odpadów medycznych
i odpadów specjalnych, usługi magazynowe, dostarczanie paliwa,
organizowanie magazynowania paliw, przechowywanie energii i paliw, usługi dystrybucji paliw, dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja], dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, magazynowanie
energii elektrycznej, transmisja energii elektrycznej, usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, usługi komunalne
w postaci dystrybucji energii elektrycznej, 40 recykling odpadków
i odpadów, doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci,
niszczenie odpadów i śmieci, obróbka odpadów, spalanie śmieci
i odpadków, udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, recykling odpadków i odpadów, recykling odpadów i śmieci,
upcykling, unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], usługi recyklingowe, obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, usługi uzdatniania gleby,
odpadów lub wody [usługi remediacji środowiska], usługi doradcze
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzanie elek-
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tryczności z energii słonecznej, produkcja energii hydroelektrycznej,
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, spalanie
i niszczenie odpadów, niszczenie odpadów i śmieci, niszczenie materiałów tajnych, niszczenie dokumentów, 42 badania środowiska,
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, gromadzenie informacji
dotyczących środowiska naturalnego, kompilacja informacji dotyczących środowiska, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii
środowiska, pomiary środowiska w obrębie budynków, testowanie
emisji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, usługi doradcze dotyczące
ochrony środowiska, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia
środowiska, usługi doradcze związane z bezpieczeństwem środowiska, usługi monitoringu środowiska naturalnego, badania w dziedzinie energii, doradztwo w zakresie oszczędności energii, projektowanie portali sieciowych, hosting portali internetowych, 44 sadzenie
drzew, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja trawników, projektowanie ogrodów i krajobrazów,
rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych, rozpylanie środków
ochrony roślin do celów rolniczych, rozsiewanie nawozów, sadzenie
roślin, szkółki drzew, udzielanie informacji dotyczących usuwania
chwastów, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, układanie darni, układanie kwiatów, uprawa roślin,
usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, usługi leśnictwa,
usługi niszczenia chwastów, usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji
trawników, usługi pielęgnacji ogródków, usługi rolnicze, ogrodnicze
i leśne, usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
usługi w zakresie siania rzędowego nasion, usługi w zakresie szklarni,
zwalczanie chwastów, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakresie, zwalczanie
szkodników w rolnictwie, sadzenie drzew, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja trawników,
projektowanie ogrodów i krajobrazów, rozpylanie ogrodniczych
środków chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin do celów
rolniczych, rozsiewanie nawozów, sadzenie roślin, szkółki drzew,
udzielanie informacji dotyczących usuwania chwastów, udzielanie
informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, układanie darni, układanie kwiatów, uprawa roślin, usługi dezynsekcyjne
dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze
w zakresie ogrodnictwa, usługi leśnictwa, usługi niszczenia chwastów, usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji trawników, usługi pielęgnacji ogródków, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi rolnicze
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi w zakresie siania
rzędowego nasion, usługi w zakresie szklarni, zwalczanie chwastów,
zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakresie, zwalczanie szkodników w rolnictwie.
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(540) KITCHENCONNECT
(510), (511) 42 dostarczanie on-line programów komputerowych
nie do pobrania do monitorowania i kontroli sprzętu gastronomicznego, usługa monitoringu komputerowego, która śledzi działanie
i procesy sprzętu gastronomicznego oraz wysyła alarmy na urządzenia mobilne i elektroniczne.
(111) 325867
(220) 2019 05 05
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732)	GONERA MARCIN ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KH KNOTTING HILL
(540)

(210) 499371

(591) czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 ciesielstwo, konserwacja mebli, lakierowanie, malowanie, montaż drzwi i okien, renowacja mebli, heblowanie materiałów, kowalstwo, obróbka drewna, obróbka metali, polerowanie materiałami ściernymi, ścinanie i obróbka drewna, tapicerowanie mebli.
(111) 325868
(220) 2019 05 06
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) KRYSIAK ROBERT, Naruszewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA OD KUCHNI festiwal kulinarny
(540)

(210) 499409

(111) 325864
(220) 2019 04 30
(210) 499347
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 24
(732)	NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Juvenki
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy odżywczo-ujędrniające, 5 substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety w postaci napojów i kapsułek, żywność dietetyczna, dietetyczne środki spożywcze
o przeznaczeniu leczniczym.
(111) 325865
(220) 2019 04 30
(210) 499348
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 24
(732)	NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dietesse-3
(510), (511) 29 produkty spożywcze zawierające witaminy i/lub minerały w postaci dżemów i bulionów.
(111) 325866
(220) 2017 07 14 K
(151) 2019 10 07
(441) 2019 06 10
(732) Manitowoc Foodservice Companies, LLC,
New Port Richey (US)
(540) (znak słowny)

(210) 495238

(591) pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony, biały
(531) 02.01.23, 02.03.23, 03.07.03, 03.07.24, 03.09.01, 03.09.24,
11.01.01, 11.01.02, 11.01.03, 11.01.04, 08.07.11, 11.03.18, 08.05.03,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 książki, albumy, publikacje drukowane, 35 reklama,
administrowanie działalności handlowej, 41 organizowanie festiwali,
rozrywka, usługi związane ze sportem i kulturą, imprezy kulturalne,
usługi wydawnicze, publikowanie książek.
(111) 325869
(220) 2019 05 07
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732) Societé des Produits Nestlé SA, Vevey (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 499450
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(540) adopciaki.pl Miłość od Ciebie, pomoc od nas
(540)

zasłon, metalowych drążków do zasłon, elementów zawieszających
do zasłon, zasłon wykonanych z materiałów tekstylnych, uchwytów
do zasłon z materiałów tekstylnych, tekstylnych obramowań zasłon,
podszewek do zasłon.

(111) 325874
(220) 2019 05 15
(210) 499814
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) DAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECH FILTER
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 03.01.08, 03.01.06, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizacja imprez sportowych z udziałem zwierząt,
nauka tresury zwierząt, usługi w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, nauka pielęgnacji i opieki nad zwierzętami domowymi, publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych.
(111) 325870
(220) 2019 04 29
(210) 499250
(151) 2019 10 25
(441) 2019 07 08
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Happy safe way
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, szampony, oliwka dla dzieci, krem dla dzieci, żel do mycia ciała, mleczko do nawilżania ciała, krem na odparzenia z tlenkiem cynku, płyn
do kąpieli, 5 jednorazowe podkłady higieniczne, jednorazowe pielucho-majtki wykonane z papieru i/lub celulozy, jednorazowe pieluchy
wykonane z papieru i/lub celulozy, 25 śliniaki niepapierowe.

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.25, 26.04.18
(510), (511) 7 filtry do maszyn przemysłowych i silników, filtry olejowe i paliwa z wymiennymi wkładami, filtry hydrauliki siłowej, wkłady
filtrów oleju i paliwa do silników.
(111) 325875
(220) 2019 04 30
(210) 499322
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) juRajska Lemoniada CYTRYNA i ARBUZ BEZ KONSERWANTÓW
NA NATURALNEj WODZiE MiNERALNEj
(540)

(111) 325871
(220) 2019 04 29
(210) 499251
(151) 2019 10 23
(441) 2019 06 10
(732)	NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kolkobiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 325872
(220) 2019 04 29
(210) 499252
(151) 2019 10 23
(441) 2019 06 10
(732)	NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) medicbiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 325873
(220) 2019 05 15
(210) 499811
(151) 2019 10 17
(441) 2019 07 01
(732) SEYBERLICH-KUBIAK TAMARA STÉPHANIE LUMIRENT,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUMIRENT WYSŁONY PIPE AND DRAPE
(510), (511) 37 stawianie scenografii, budowa i ustawianie stoisk,
podiów i budek wystawowych, usługi budowy konstrukcji tymczasowych, instalowanie konstrukcji tymczasowych na wydarzenia
specjalne, montaż metalowych instalacji ścian kurtynowych, usługi
montażu scen, podestów, zasłon, kurtyn, urządzeń do zawieszania
zasłon, szyn do zasłon, ozdobnych zakończeń drążków do zasłon,
osprzętu do zawieszania zasłon, metalowych drążków do zasłon,
elementów zawieszających do zasłon, zasłon wykonanych z materiałów tekstylnych, uchwytów do zasłon z materiałów tekstylnych,
tekstylnych obramowań zasłon, podszewek do zasłon, wznoszenie
tymczasowych konstrukcji przeznaczonych na imprezy na świeżym
powietrzu, 41 wypożyczanie scenografii, wypożyczanie scen, podestów, zasłon, kurtyn, urządzeń do zawieszania zasłon, szyn do zasłon,
ozdobnych zakończeń drążków do zasłon, osprzętu do zawieszania

(591) czerwony, różowy, żółty, zielony, biały, niebieski, czarny
(531) 29.01.15, 05.07.11, 05.07.12, 05.07.20, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.10, 27.05.17, 01.15.15
(510), (511) 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe.
(111) 325876
(220) 2019 04 30
(210) 499324
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) juRajska Lemoniada CYTRYNA i TRAWA CYTRYNOWA BEZ
KONSERWANTÓW NA NATURALNEj WODZiE MiNERALNEj
(540)

(591) zielony, żółty, biały, niebieski, czarny
(531) 05.07.11, 05.07.12, 05.11.11, 01.15.15, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe.
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(111) 325877
(220) 2019 04 30
(210) 499327
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) juRajska Lemoniada CYTRYNA i LiMONKA BEZ
KONSERWANTÓW NA NATURALNEj WODZiE MiNERALNEj
(540)

(591) niebieski, żółty, zielony, biały, czarny
(531) 29.01.15, 01.15.15, 05.07.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe.
(111) 325878
(220) 2019 04 30
(151) 2019 10 22
(441) 2019 06 24
(732)	GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fresh & Easy
(540)

(210) 499331

(591) granatowy, zielony, ciemnozielony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.14, 05.03.13
(510), (511) 29 mieszanki warzywne, w tym pakowane, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców, przekąski warzywne
lub owocowe w pudełkach lunchowych, sałatki gotowe, sałatki Cezar, sałatki Coleslaw, gotowe dania warzywne, gotowe dania składające się głównie z owoców, soki roślinne do gotowania, gotowe
produkty z warzyw, konserwowane, suszone, mrożone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, zupy świeże oraz
mrożone, składniki do sporządzania zup, kapusta kwaszona, owoce
kandyzowane, owoce w puszkach, warzywa w puszkach, sałatki i surówki owocowe świeże i konserwowane, sałatki i surówki warzywne świeże i konserwowane, sałatki i surówki owocowo-warzywne
świeże i konserwowane, 30 zioła suszone, zioła konserwowane, zioła
przetworzone, przyprawy, przyprawy suche, przyprawy korzenne,
przyprawy w proszku, sosy, dresingi, sosy sałatkowe, galaretki owocowe, dodatki smakowe, inne niż olejki eteryczne do produkcji sosów i dresingów, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, w tym
paczkowane, świeże warzywa na sałatki, pakowane, świeże owoce
na sałatki, pakowane, mieszanki owocowe [świeże], świeże owoce
i warzywa, świeże sałaty oraz świeże warzywa liściaste myte i pakowane, gotowe do spożycia, nasiona, świeże kiełki fasoli, świeże kiełki
roślin strączkowych, świeże nasiona roślin strączkowych, mieszanki
świeżych warzyw na patelnię, mieszanki świeżych warzyw do pieczenia w piekarniku, mieszanki świeżych warzyw na grilla, mieszanki
świeżych warzyw na koktajl, 32 napoje owocowe i soki owocowe,
napoje roślinne i soki warzywne, napoje owocowe i warzywne, soki
owocowe i warzywne.
(111) 325879
(220) 2019 04 30
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cola Jurajska

(210) 499334
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(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
01.15.21
(510), (511) 32 cola, napoje bezalkoholowe.
(111) 325880
(220) 2019 05 07
(210) 499477
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PIASECZNO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUK PIASECZNO
(540)

(531) 03.04.11, 24.01.09, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama i marketing, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie listami płac na rzecz
osób trzecich, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, usługi biurowe [administrowanie], usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, usługi
porównywania cen energii, marketing internetowy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: pojemniki na odpady i śmieci, torby na odpady
i śmieci, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie
inwestycjami, administrowanie finansami, dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie inwestycji w nieruchomości, planowanie finansów
w zakresie nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi,
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usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu
detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami,
udzielanie informacji finansowych związanych z wydatkami na paliwo, 37 zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], wywóz odpadów [czyszczenie], czyszczenie budynków, czyszczenie kominów, czyszczenie
okien, czyszczenie pomników, czyszczenie szamb, czyszczenie zbiorników, deratyzacja, dezynfekcja, instalacja systemów kontroli środowiska, konserwacja i naprawa budynków, konserwacja urządzeń
oczyszczających wodę, przygotowywanie pól rozsączających ścieki,
sprzątanie nieruchomości, sprzątanie zakładów przemysłowych,
sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli środowiska,
usługi sprzątania, wynajem sprzętu do czyszczenia, zabezpieczanie
pomieszczeń przed dostępem szkodników i robactwa, budowanie
nieruchomości, instalacja systemów inżynierii środowiska, instalacja
systemów kontroli środowiska, instalacja systemów ochrony środowiska, usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli środowiska, usługi tankowania paliwa do pojazdów, naprawa instalacji,
urządzeń i maszyn do produkcji energii, 39 zbieranie śmieci, wywóz
śmieci [jedynie zabieranie śmieci], zbiór odpadów, gromadzenie odpadów, składowanie odpadów, transport odpadów, usługi wywozu
odpadów, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dzierżawa
samochodów ciężarowych, holowanie, ładowanie i wyładowanie pojazdów, ładowanie pojemników do przewozu ładunków na ciężarówki, magazynowanie, magazynowanie towarów, organizowanie transportu, transport i składowanie, transport odpadów medycznych
i odpadów specjalnych, usługi magazynowe, dostarczanie paliwa,
organizowanie magazynowania paliw, przechowywanie energii i paliw, usługi dystrybucji paliw, dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja], dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, magazynowanie
energii elektrycznej, transmisja energii elektrycznej, usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, usługi komunalne
w postaci dystrybucji energii elektrycznej, 40 recykling odpadków
i odpadów, doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci,
niszczenie odpadów i śmieci, obróbka odpadów, spalanie śmieci
i odpadków, udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, recykling odpadków i odpadów, recykling odpadów i śmieci,
upcykling, unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], usługi recyklingowe, obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, usługi uzdatniania gleby,
odpadów lub wody [usługi remediacji środowiska], usługi doradcze
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, produkcja energii hydroelektrycznej,
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, spalanie
i niszczenie odpadów, niszczenie odpadów i śmieci, niszczenie materiałów tajnych, niszczenie dokumentów, 42 badania środowiska,
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, gromadzenie informacji
dotyczących środowiska naturalnego, kompilacja informacji dotyczących środowiska, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii
środowiska, pomiary środowiska w obrębie budynków, testowanie
emisji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, usługi doradcze dotyczące
ochrony środowiska, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia
środowiska, usługi doradcze związane z bezpieczeństwem środowiska, usługi monitoringu środowiska naturalnego, badania w dziedzinie energii, doradztwo w zakresie oszczędności energii, projektowanie portali sieciowych, hosting portali internetowych, 44 sadzenie
drzew, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja trawników, projektowanie ogrodów i krajobrazów,
rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych, rozpylanie środków
ochrony roślin do celów rolniczych, rozsiewanie nawozów, sadzenie
roślin, szkółki drzew, udzielanie informacji dotyczących usuwania
chwastów, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, układanie darni, układanie kwiatów, uprawa roślin,
usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, usługi leśnictwa,
usługi niszczenia chwastów, usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji
trawników, usługi pielęgnacji ogródków, usługi rolnicze, ogrodnicze
i leśne, usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
usługi w zakresie siania rzędowego nasion, usługi w zakresie szklarni,
zwalczanie chwastów, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakresie, zwalczanie
szkodników w rolnictwie, sadzenie drzew, ogrodnictwo, ogrodnic-

two krajobrazowe, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja trawników,
projektowanie ogrodów i krajobrazów, rozpylanie ogrodniczych
środków chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin do celów
rolniczych, rozsiewanie nawozów, sadzenie roślin, szkółki drzew,
udzielanie informacji dotyczących usuwania chwastów, udzielanie
informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, układanie darni, układanie kwiatów, uprawa roślin, usługi dezynsekcyjne
dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze
w zakresie ogrodnictwa, usługi leśnictwa, usługi niszczenia chwastów, usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji trawników, usługi pielęgnacji ogródków, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi rolnicze
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi w zakresie siania
rzędowego nasion, usługi w zakresie szklarni, zwalczanie chwastów,
zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakresie, zwalczanie szkodników w rolnictwie.

(111) 325881
(220) 2019 05 11
(210) 499625
(151) 2019 10 14
(441) 2019 06 24
(732) RHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieluń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Regionalne Hurtownie i Sklepy RHS
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 18.01.19, 26.02.01, 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, perfumeria, olejki eteryczne, kosmetyki, środki do pielęgnacji
włosów i czyszczenia zębów, 16 papier, karton, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, papier toaletowy w rolkach, chusteczki papierowe i higieniczne, ręczniki papierowe, obrusy papierowe, materiały filtracyjne z papieru, worki i torby
papierowe, papier kserograficzny, papier do wyświetlania, papier
do pieczenia, jednorazowe produkty papierowe, bielizna stołowa
papierowa, papier do przesyłania faksów, papier do maszyn rejestrujących, artykuły papierowe na przyjęcia, opakowania kartonowe, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, 29
mięso, przetwory mięsne, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, mleko i produkty mleczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
bakalie, miód, melasa-syropy, drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy-przyprawy, przyprawy, lód, 31 produkty rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak:
środki piorące, towary spożywcze, piwo, wyroby tytoniowe, papier,
karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, papier toaletowy w rolkach, chusteczki papierowe
i higieniczne, ręczniki papierowe, obrusy papierowe, materiały filtracyjne z papieru, worki i torby papierowe, papier kserograficzny,
papier do wyświetlania, papier do pieczenia, jednorazowe produkty
papierowe, bielizna stołowa papierowa, papier do przesyłania faksów, papier do maszyn rejestrujących, artykuły papierowe na przyjęcia, opakowania kartonowe, alkohol.
(111) 325882
(220) 2019 05 11
(210) 499630
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732)	HUMIĘCKA DARIA LUSTRE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUSTRÉ
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, salony piękności, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, higiena i pielęgnacja urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze
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dotyczące kosmetyków, usługi fizjoterapii, masaże, usługi w zakresie
makijażu, zabiegi depilacyjne, usługi pielęgnacji paznokci.

(111) 325883
(220) 2019 05 11
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 17
(732)	HUMIĘCKA DARIA LUSTRE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUSTRÉ BEAUTY BOUTIQUE
(540)

(210) 499632

(591) złoty
(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, salony piękności, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, higiena i pielęgnacja urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze
dotyczące kosmetyków, usługi fizjoterapii, masaże, usługi w zakresie
makijażu, zabiegi depilacyjne, usługi pielęgnacji paznokci.
(111) 325884
(220) 2019 05 13
(210) 499699
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) welmax security clean
(510), (511) 7 odkurzacze elektryczne i ich części, oprzyrządowanie
do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych,
elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, parowe urządzenia do czyszczenia,
urządzenia do czyszczenie pod wysokim ciśnieniem, odkurzacze,
torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, elektryczne mopy parowe, elektryczne maszyny domowe do odkurzania, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące.
(111) 325885
(220) 2019 05 15
(210) 499755
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732)	GLASSBUD CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GLASSBUD CONSTRUCTION
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 325886
(220) 2019 05 15
(210) 499757
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732)	GLASSBUD CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GBC THE CONSTRUCTION COMPANY
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(111) 325887
(220) 2019 05 15
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) Shenzhen Times Innovation Technology Co.,
Ltd, Shenzhen City (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baseus
(540)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny rozpylające, dezyntegratory, maszyny drukarskie, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności,
maszyny specjalnego przeznaczenia dla przemysłu akumulatorowego, maszyny do produkcji żarówek, pakowarki, elektryczne otwieracze
do puszek, ubijaki elektryczne, młynki do kawy, inne niż obsługiwane
ręcznie, miksery elektryczne do celów domowych, miksery elektryczne, pralki, maszyny dla przemysłu przetwórstwa farmaceutycznego,
przegrzewacze [kotły], sterowniki do wind, maszyny do przetwórstwa
metali, świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego
spalania, świece zapłonowe do silników pojazdów lądowych, śrubokręty elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, rozruszniki silników, tłoki do silników, filtry [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], osie do maszyn, elektryczne urządzenia do spawania, instalacje
do mycia pojazdów, instalacje odsysające pył do czyszczenia, akcesoria
mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, węże do odkurzaczy, odkurzacze, drukarki 3D, szczotki
do odkurzaczy, elektryczne sokowirówki, ssawki do odkurzaczy, worki i filtry przeciw kurzowe do odkurzaczy, wentylatory elektryczne
do odkurzaczy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, przyrządy
do masażu estetycznego, urządzenia do masażu, urządzenia i instrumenty medyczne, aparaty do masażu wibracyjnego, urządzenia
do fumigacji do celów medycznych, aparatura do mikrodermabrazji,
przyrządy i przybory dentystyczne, urządzenia do użytku w ortodoncji, galwaniczna aparatura terapeutyczna, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty słuchowe, zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony
uszu], pojemniki na butelki do karmienia, artykuły antykoncepcyjne,
protezy kończyn, gorsety brzuszne, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej,
termoelektryczne kompresy [chirurgia], oftalmometry, elektryczne
masażery kosmetyczne, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
termometry lekarskie, fotele do masażu z wbudowanymi urządzeniami do masażu, medyczne przybory do mycia twarzy, aparatura do masażu oczu, urządzenia do pielęgnacji urody wykorzystujące fale radiowe do celów medycznych, urządzenia do czyszczenia twarzy do celów
medycznych, aparatura do pielęgnacji urody do celów medycznych,
11 światła do pojazdów, lampy oświetleniowe, lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, latarki, reflektory do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do samochodów [osprzęt do lamp], światła
do pojazdów, kuchenki mikrofalowe, urządzenia chłodzące, filtry
do klimatyzacji, instalacje do filtrowania powietrza, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, sterylizatory powietrza, urządzenia do ogrzewania, nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, parowe sauny do twarzy, instalacje do uzdatniania wody, termofory, zapalniczki i zapalarki, lampy
ultrafioletowe, do celów manicure, oczyszczacze powietrza, urządzenia i instalacje oświetleniowe, kaloryfery elektryczne, elektryczne podgrzewacze do stóp, aparatura do fumigacji, nie do celów medycznych,
ogrzewacze kieszonkowe, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, urządzenia do wanien z hydromasażem, czajniki elektryczne,
elektryczne ogrzewacze stóp, aparatura i instalacje chłodnicze, podgrzewacze elektryczne, suszarki do włosów, elektryczne nawilżacze,
instalacje do zaopatrywania w wodę, 12 pojazdy elektryczne, pojazdy
zdalnie sterowane, inne niż zabawki, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, lusterka wsteczne, osłony przeciwsłoneczne do samochodów,
zapalniczki samochodowe, pompki do rowerów, dzwonki do rowerów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], bagażniki do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów],
pokrowce na siedzenia pojazdów, tapicerka do pojazdów, urządzenia
przeciwwłamaniowe do pojazdów, kierownice pojazdów, popielniczki
do pojazdów, drony cywilne, urządzenia antywłamaniowe do samo-
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chodów, elementy wykończeniowe do wnętrz samochodów, zdalnie
sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, wózki towarowe i bagażowe, kolejki linowo-terenowe, drezyny, opony do pojazdów, pojazdy do poruszania się po wodzie, poduszki powietrzne [urządzenia
bezpieczeństwa w samochodach], rowery, wózki dziecięce, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, sanki do jazdy na stojąco, opony
do pojazdów mechanicznych, łodzie, kierunkowskazy do rowerów, 21
wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, przybory kuchenne, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego (w tym
filiżanki, talerze, garnki i dzbanki), serwisy do kawy [zastawa stołowa],
szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, kosmetyczki
na przybory toaletowe, kuferki na przybory toaletowe, termoizolacyjne pojemniki na żywność, narzędzia do czyszczenia, ręczne, końcówki
do szczoteczek elektrycznych, serwisy [zastawy stołowe], wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, ozdoby z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła, komplety do likierów, serwisy do herbaty, spodeczki, szczoteczki do paznokci, grzebienie, wodne aparaty do czyszczenia
jamy ustnej, pojemniki na szczoteczki do zębów, nici dentystyczne,
przybory kosmetyczne, szczoteczki do rzęs, pędzle kosmetyczne, dozowniki do ręczników papierowych, szkło hartowane [nie do użytku
w budownictwie], akwaria pokojowe, owady [elektryczne urządzenia
do wabienia i zabijania-], rozpylacze środków odstraszających komary
podłączane do gniazdka, irygatory do zębów.

(111) 325888
(220) 2018 09 26
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hi.
(540)

(210) 491020

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 rozwój działalności gospodarczych w branży opieki
zdrowotnej, branży marihuany i w branży zaawansowanych technologii, zarządzanie nimi i prowadzenie ich, 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 siewnych i konopi, produktów spożywczych, napojów, preparatów do higieny osobistej, preparatów
do pielęgnacji skóry, odzieży i akcesoriów odzieżowych, artykułów
gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, druków i akcesoriów dla palaczy, marketing marihuany leczniczej poprzez zarządzanie programami pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucję 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, nasączane konopiami płyny, balsamy, olejki i kremy i plastry transdermalne, sprzedaż
nebulizatorów, urządzeń rozpylających, sprayów do jamy ustnej,
kapsułek żelowych, nasączanych konopiami płynów, balsamów, olejków i kremów 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, cygarniczek, 41 udostępnianie strony internetowej dostarczającej informacji dotyczących marihuany leczniczej, marihuany
i konopi siewnych, udostępnianie strony internetowej dotyczącej
marihuany leczniczej i konopi siewnych, udostępnianie strony internetowej zawierającej oceny, recenzje i opinie dotyczące marihuany
i produktów marihuany leczniczej, wskazań i skutków poszczególnych odmian marihuany, zalet stosowania marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i badań związanych z konopiami siewnym
i marihuaną, edukacja medyczna i usługi dostarczania informacji dotyczących marihuany i konopi siewnych, usługi edukacyjne dotyczące marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, usługi edukacyjne
i usługi edukacyjne dla pacjentów, mianowicie dostarczanie materiałów audio, wizualnych i drukowanych, seminariów, warsztatów,
zajęć i szkoleń dotyczących marihuany leczniczej, marihuany, konopi
siewnych i olejów z konopi, pokazy edukacyjne dotyczące uprawy
roślin, warsztaty i seminaria na temat ogrodnictwa, 44 uprawa i hodowla marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych, usługi
ogrodnicze, sadzenie roślin, ogrodnictwo, usługi szkółek roślin, wynajem oranżerii i szklarni dla ogrodnictwa, usługi farmaceutyczne
w zakresie marihuany leczniczej i konopi leczniczych, usługi centrów
odnowy biologicznej w zakresie 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) 325889
(220) 2018 11 26
(210) 493108
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 24
(732)	YASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	YASUMI MEDESTETIC
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, mydła lecznicze,
szampony, żele pod prysznic, żel oczyszczający, mleczko oczyszczające, peeling do ciała, olejek do ciała, olejki do celów kosmetycznych,
preparaty do kąpieli, sole do kąpieli, preparaty do pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji nóg, preparaty do pielęgnacji paznokci, balsamy do ciała, balsam do twarzy, balsam do masażu, wosk
do masażu, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywka do włosów,
serum, toniki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, ampułki kosmetyczne, krem, kremy kosmetyczne, krem do ciała, krem do twarzy,
krem do stóp, krem do rąk, olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], esencje eteryczne, kadzidełka, antyperspiranty, perfumy,
woda zapachowa, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty
do makijażu, cienie do powiek, linery, kredki do oczu, konturówki
do oczu, podkład do twarzy, puder, róż do policzków, błyszczyki, pomadka do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk
do depilacji, lakiery do paznokci, 10 aparaty i instrumenty medyczne,
urządzenia elektromedyczne, urządzenia do dermabrazji, urządzenia do elektroforezy, urządzenia do leczenia cellulitu, aparaty, urządzenia i przyrządy do celów rehabilitacyjnych, aparaty i przyrządy
do masażu, aparaty wibracyjne do masażu, urządzenia do masażu
wibracyjnego i estetycznego, przyrządy do masażu kosmetycznego, elektryczne masażery kosmetyczne, urządzenia do masażu ciała,
przyrządy do leczniczych ćwiczeń fizycznych, aparaty i przyrządy
do fizjoterapii i fizykoterapii, urządzenia terapeutyczne, urządzenia
do terapii cieplnych, urządzenia do leczenia obrzęku limfatycznego,
lampy do celów leczniczych oraz urządzenia do światłolecznictwa,
ciepłolecznictwa i elektroterapii, pasy do celów leczniczych, pasy
elektryczne do celów leczniczych, przyrządy do hydroterapii, 44
usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi w zakresie poprawy
kondycji fizycznej, SPA, usługi kosmetyczne, salony piękności, usługi
kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej, usługi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej twarzy i ciała, usługi w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych włosów i skóry głowy, usługi
pielęgnacji dłoni i stóp, pedicure i manicure, epilacja, depilacja, usługi w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, udzielanie porad
z zakresu kosmetyki, porady dietetyczne, usługi w zakresie masażu,
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okładów, usługi rehabilitacyjne, fizykoterapii, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy biologicznej, terapia, aromatoterapia,
fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, rehabilitacja, usługi doradcze w zakresie sprzętu kosmetycznego, medycznego, do odnowy biologicznej.

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) 325890
(220) 2018 12 07
(210) 493562
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINO MAKŁOWICZ
(540)

(111) 325892
(220) 2019 02 07
(210) 495708
(151) 2019 07 31
(441) 2019 04 01
(732) TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONRAD ŚWIRSKI BLOG
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino, 35 usługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, win, w tym: usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi
w zakresie dystrybucji ulotek, broszur reklamowych.
(111) 325891
(220) 2018 12 19
(210) 494030
(151) 2019 10 29
(441) 2019 07 01
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PERSIAN TALE
(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,

(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) 325893
(220) 2019 04 08
(151) 2019 10 28
(441) 2019 06 10
(732) BASSWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASSWOOD
(540)

(210) 498372

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, marynarki, spodnie spódnice, sukienki, garnitury, kamizelki, koszulki,
T-shirty, bluzy, pulowery, swetry, kombinezony, bielizna, halki, podkoszulki, slipy, majtki, biustonosze, body, gorsety, odzież robocza,
odzież dżinsowa, odzież skórzana, odzież codzienna, odzież sportowa, odzież plażowa, rękawiczki, odzież dziecięca, pieluszki (tekstylne),
śliniaczki, wyprawki niemowlęce (tekstylne), śpioszki, skarpetki, obuwie, buty, botki, sandały, klapki, pantofle domowe, obuwie sportowe,
buty na obcasie, cholewki, nakrycia głowy, czapki, kapelusze, berety,
jarmułki/mycki, kaptury, czapki dziane, czapki przeciwdeszczowe,
bandany, opaski na głowę, krawaty, szale, nauszniki, szaliki, sarongi
kołnierzyki do sukienek, mufka przepaski na nadgarstki, paski, podwiązki, szelki, 35 usługi handlu hurtowego następującymi towarami:
odzież, płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, marynarki, spodnie,
spódnice, sukienki, garnitury, kamizelki, koszulki, T-shirty, bluzy, pulowery, swetry, kombinezony, bielizna, halki, podkoszulki, slipy, majtki,
biustonosze, body, gorsety, odzież robocza, odzież dżinsowa, odzież
skórzana, odzież codzienna, odzież sportowa, odzież plażowa, rękawiczki, odzież dziecięca, pieluszki (tekstylne), śliniaczki, wyprawki niemowlęce (tekstylne), śpioszki, skarpetki, obuwie, buty, botki, sandały,
klapki, pantofle domowe, obuwie sportowe, buty na obcasie, cholewki, nakrycia głowy, czapki, kapelusze, berety, jarmułki/mycki, kaptury,
czapki dziane, czapki przeciwdeszczowe, bandany, opaski na głowę,
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krawaty, szale, nauszniki, szaliki, sarongi, kołnierzyki do sukienek,
mufka, przepaski na nadgarstki, paski, podwiązki, szelki, usługi handlu detalicznego następującymi towarami: odzież, płaszcze, płaszcze
przeciwdeszczowe, marynarki, spodnie, spódnice, sukienki, garnitury,
kamizelki, koszulki, T-shirty, bluzy, pulowery, swetry, kombinezony,
bielizna, halki, podkoszulki, slipy, majtki, biustonosze, body, gorsety,
odzież robocza, odzież dżinsowa, odzież skórzana, odzież codzienna, odzież sportowa, odzież plażowa, rękawiczki, odzież dziecięca,
pieluszki (tekstylne), śliniaczki, wyprawki niemowlęce (tekstylne),
śpioszki, skarpetki, obuwie, buty, botki, sandały, klapki, pantofle domowe, obuwie sportowe, buty na obcasie, cholewki, nakrycia głowy,
czapki, kapelusze, berety, jarmułki/mycki, kaptury, czapki dziane,
czapki przeciwdeszczowe, bandany, opaski na głowę, krawaty, szale,
nauszniki, szaliki, sarongi, kołnierzyki do sukienek, mufka, przepaski
na nadgarstki, paski, podwiązki, szelki.

(111) 325894
(220) 2019 04 10
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732)	EXIM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) exim pharma LABORATORIES Goodvit
(540)

(210) 498586

(591) szary, zielony
(531) 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 witaminy i preparaty witaminowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy wzmacniające zawierające preparaty
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów,
odżywcze suplementy diety, tabletki witaminowe, żelki witaminowe.
(111) 325895
(220) 2019 04 11
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 24
(732) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) należało się
(540)

(210) 498638

(510), (511) 35 publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, usługi public relations, usługi promocyjne, kreowanie wizerunku osób, przedsiębiorstw i instytucji, usług,
wydarzeń, miasta, regionu, usługi promocji miasta, usługi promocji
przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, patriotycznych, rocznicowych, sportowych, usługi w zakresie zarządzania
działalnością kulturalną, usługi w zakresie zarządzania działalnością
artystyczną, usługi w zakresie zarządzania działalnością turystyczną,
usługi udzielania informacji o działalności turystycznej, usługi udzielania informacji o mieście i regionie, usługi informacji gospodarczej
i handlowej, usługi w zakresie reklamy, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń wielkoformatowych w przestrzeni publicznej, przygotowywanie reklam
prasowych, radiowych, telewizyjnych, reklam dla sieci komputerowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, nośników reklamowych i miejsc na umieszczanie
ogłoszeń reklamowych, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych, promocja sprzedaży, promocja wyrobów
artystycznych, sztuki regionalnej i rękodzielnictwa, promocja towarów i usług lokalnych i regionalnych, promocja produktów żywnościowych lokalnych i regionalnych, organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów,
targów handlowych i reklamowych, zarządzanie aukcjami wystawami, pokazami, targami i konkursami, usługi oferowania do sprzedaży
i usługi sprzedaży towarów, usługi oferowania do sprzedaży i usługi
sprzedaży pamiątek turystycznych, produktów lokalnych i regionalnych, towarów promujących miasto i region, usługi w zakresie informacji odnoszące się do wszystkich wymienionych wyżej usług, 41
usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikowanie czasopism,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne z dostępem on-line, produkcja, prezentacja i dystrybucja
zapisów cyfrowych-dźwiękowych, wideo, obrazów nieruchomych
i ruchomych, usługi edukacyjne, usługi muzeów i bibliotek, organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji, kongresów,
organizowanie spotkań, zjazdów, obchodów i imprez okolicznościowych, organizowanie wystaw i pokazów o charakterze kulturalnym,
naukowym, edukacyjnym, organizowanie i obsługa przedsięwzięć
związanych z kulturą, organizowanie i obsługa przedsięwzięć związanych z nauką, organizowanie i obsługa przedsięwzięć związanych
z edukacją, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa imprez artystycznych, organizowanie i obsługa festiwali, organizowanie i obsługa przeglądów filmowych, organizowanie i obsługa
konkursów, organizowanie i obsługa spektakli i widowisk, organizacja i obsługa przedsięwziąć związanych z wypoczynkiem, rekreacją
i sportem, usługi w zakresie informacji odnoszące się do wszystkich
wymienionych wyżej usług.

(111) 325897
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732) IMBIEROWICZ SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 498754

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe,
napoje na bazie piwa lub z dodatkiem piwa, napoje bezalkoholowe,
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi sprzedaży piwa
i produktów piwowarskich, piwa bezalkoholowego, napojów na bazie piwa lub z dodatkiem piwa, napojów bezalkoholowych oraz napojów alkoholowych.
(111) 325896
(220) 2019 04 12
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 01
(732) CIEPLIŃSKI TOMASZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKOW YOU
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 498654

(531) 03.05.01, 03.05.20, 03.05.25, 10.01.05
(510), (511) 25 odzież: męska, damska, codzienna, sportowa, rekreacyjna, koszulki, bluzy, obuwie, spodnie, nakrycia głowy.
(111) 325898
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732) REAL SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce (PL)

(210) 498788
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(540) (znak słowny)
(540) OWOLOVO
(510), (511) 29 mrożone, suszone, liofilizowane, konserwowane, gotowane: owoce, warzywa, grzyby, zioła, mięso, ryby, drób, dziczyzna,
30 przyprawy, sosy przyprawowe, syropy do polewania deserów,
kawa, herbata, kakao, spożywcze lody i sorbety, produkty i napoje
na bazie kawy, herbaty, kakao, galaretki owocowe jako słodycze, wyroby cukiernicze, 31 świeże: owoce, warzywa, grzyby, zioła, 32 owocowe i warzywne: napoje, nektary, soki, syropy, esencje, ekstrakty,
wyciągi, wszystkie bezalkoholowe.
(111) 325899
(220) 2019 04 16
(210) 498810
(151) 2019 10 22
(441) 2019 07 08
(732) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XFER
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty i preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego, środki dietetyczne i środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego o działaniu medycznym
lub leczniczym, produkty dietetyczne dla osób chorych, probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, preparaty ziołowe, wyroby
medyczne do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające.
(111) 325900
(220) 2019 04 16
(210) 498811
(151) 2019 10 22
(441) 2019 07 08
(732) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XKAL
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty i preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego, środki dietetyczne i środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego o działaniu medycznym
lub leczniczym, produkty dietetyczne dla osób chorych, probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, preparaty ziołowe, wyroby
medyczne do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające.
(111) 325901
(220) 2019 04 16
(210) 498847
(151) 2019 10 22
(441) 2019 07 08
(732) Inherit Sol LLC, Wilmington (US)
(540) (znak słowny)
(540) MERAKI
(510), (511) 18 torebki, torby uniwersalne, torby, torby podróżne, torebki na ramię, małe damskie torebki bez rączki, plecaki, torby sportowe, portfele, portmonetki, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy,
mianowicie koszule, koszulki, bluzy, spodnie, legginsy, szorty, spódnice, tuniki, koszulki bez rękawów, sukienki, swetry, pulowery, odzież
gimnastyczna, szaliki, kurtki i płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe,
modne nakrycia głowy i kapelusze, bielizna, skarpetki, rękawiczki
i wyroby pończosznicze.
(111) 325902
(220) 2019 04 16
(210) 498868
(151) 2019 10 28
(441) 2019 07 08
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AA SKIN BOX Catering dla Skóry
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 pre-
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paraty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs,
brwi, paznokci do celów leczniczych.

(111) 325903
(220) 2019 04 16
(210) 498870
(151) 2019 10 28
(441) 2019 07 08
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKIN BOX Catering dla Skóry
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu,
preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty
do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 325904
(220) 2019 04 18
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732) PERFECT FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfect Fruits NATURA
(540)

(210) 498935

(591) niebieski, zielony
(531) 05.07.21, 05.07.23, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania z kartonu, opakowania z papieru, opakowania z tworzyw sztucznych, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, opakowania na żywność, etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, naklejki,
nalepki, pojemniki kartonowe na soki, pojemniki z tworzyw sztucznych na soki, pudełka z tektury, torby papierowe do pakowania, papier do pakowania, karton do pakowania, papierowe metki, 29 owoce
przetworzone, suszone owoce, suszone warzywa, suszone jabłka,
przetworzone jabłka, chipsy owocowe, chipsy warzywne, desery
owocowe, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z warzyw
do konsumpcji, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretki owocowe, gotowe dania warzywne, kandyzowane owoce, koncentraty warzywne, oleje, oliwy, orzechy, owoce w puszkach,
przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), warzywa mrożone, owoce mrożone, 31 świeże owoce, świeże jabłka, świeże
warzywa i płody rolne, młode drzewka, produkty rolne, rośliny, świeże gruszki, świeże owoce miękkie, świeże owoce, orzechy, warzywa
i zioła, 32 soki, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, skoncentrowane soki owocowe, 35 sprzedaż owoców, warzyw, płodów
rolnych, materiału szkółkarskiego, organizacja sprzedaży hurtowej,
42 administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników
w sieciach komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania, usługi doradcze w zakresie oprogramowania, naprawa
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oprogramowania, audyt jakości owoców, warzyw i metod uprawy,
inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, certyfikacja owoców,
warzyw i metod uprawy, doradztwo w zakresie zapewniania jakości
owoców i warzyw, kontrola i testowanie jakości owoców, kontrola i testowanie Jakości warzyw, kontrola t testowanie jakości metod uprawy
owoców i warzyw, świadczenie usług zapewniania jakości, testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji, usługi zapewnienia jakości, 44 doradztwo rolnicze, doradztwo
sadownicze, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, materiały w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(111) 325905
(220) 2019 04 18
(210) 498944
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732)	HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hortex
(540)

(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne i higieniczne do pielęgnacji ciała,
rąk, paznokci i włosów: kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki
upiększające, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, rąk, paznokci i włosów, balsamy, kremy kosmetyczne, maseczki, mleczka,
odżywki kosmetyczne, żele kosmetyczne, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, sztuczne paznokcie, 5 artykuły farmaceutyczne:
preparaty białkowe do celów leczniczych ciała, rąk, paznokci i włosów, maści, kremy, odżywki i żele do celów leczniczych ciała, rąk, paznokci i włosów.

(111) 325907
(220) 2019 04 18
(210) 498973
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) SZYMAŃSKI MARIUSZ P.P.H.U. MAR-KOS, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUOGEL
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne i higieniczne do pielęgnacji ciała,
rąk, paznokci i włosów: kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki
upiększające, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, rąk, paznokci i włosów, balsamy, kremy kosmetyczne, maseczki, mleczka,
odżywki kosmetyczne, żele kosmetyczne, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, sztuczne paznokcie, 5 artykuły farmaceutyczne:
preparaty białkowe do celów leczniczych ciała, rąk, paznokci i włosów, maści, kremy, odżywki i żele do celów leczniczych ciała, rąk, paznokci i włosów.

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, pomarańczowy,
zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, biały, żółty,
jasnożółty
(531) 05.07.11, 05.03.15, 05.03.11, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.05,
26.01.18, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki
owocowe, soki przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej
wartości energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 325906
(220) 2019 04 18
(210) 498956
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) SZYMAŃSKI MARIUSZ P.P.H.U. MAR-KOS, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DN Duo Nails
(540)

(591) biały, czarny, złoty
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(111) 325908
(220) 2019 04 18
(210) 498977
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 03
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick (US)
(540) (znak słowny)
(540) SOCZEWKA KONTAKTOWA, KTÓRA ROZUMIE ŚWIATŁO
(510), (511) 9 szkła i soczewki kontaktowe.
(111) 325909
(220) 2019 04 21
(210) 499057
(151) 2019 10 18
(441) 2019 06 10
(732) PASAŻ ŚRÓDMIEJSKI 24H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMOOBSŁUGOWY BUFET FREE
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 11.01.05, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi
w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe,
organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji
hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów
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i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.

(111) 325910
(220) 2019 04 24
(210) 499111
(151) 2019 10 24
(441) 2019 06 24
(732) CICHOCKA-RÓWIENICZ JOANNA, Wola Cygowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) The bike
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży alkoholi.
(111) 325911
(220) 2019 04 25
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 24
(732) PSIA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSIA KUCHNIA
(540)

(210) 499149

(591) beżowy, biały
(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.25, 02.09.01, 09.07.19, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, słód do spożycia przez zwierzęta oraz jako
dodatek do pokarmów dla zwierząt, preparaty do tuczenia zwierząt,
pasze wzmacniające dla zwierząt oraz dodatki paszowe, produkty
żywnościowe do hodowli zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych,
karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla zwierząt domowych,
spożywcze artykuły jadalne do żucia dla zwierząt domowych, jadalne
smakołyki dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt
domowych, ciastka dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze
dla zwierząt domowych, pasze mięsne w puszce dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt domowych, kości dla psów, naturalne gryzaki dla psów typu suszone kurze
łapki, świńskie uszy, suszone żwacze, napoje dla zwierząt domowych,
piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt
domowych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży on-line, takich produktów jak: pokarm dla zwierząt domowych,
karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla zwierząt domowych,
spożywcze artykuły jadalne do żucia dla zwierząt domowych, jadalne
smakołyki dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt
domowych, ciastka dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze
dla zwierząt domowych, pasze mięsne w puszce dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt domowych, kości dla psów, naturalne gryzaki dla psów typu suszone kurze
łapki, świńskie uszy, suszone żwacze, napoje dla zwierząt domowych,
piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt
domowych, usługi w związku ze sprzedażą hurtową i detaliczną,
w tym sprzedażą on-line, takich produktów jak: pokarm dla zwierząt
domowych, karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla zwierząt
domowych, spożywcze artykuły jadalne do żucia dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki
dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt domowych, pasze mięsne w puszce dla
zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt domowych, kości dla psów, naturalne gryzaki dla psów typu
suszone kurze łapki, świńskie uszy, suszone żwacze, napoje dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w tym sprzedaży on-line, akcesoriów dla zwierząt domowych, usługi
w związku ze sprzedażą hurtową i detaliczną, w tym sprzedażą on-line, akcesoriów dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej, w tym sprzedaży on-line, takich produktów jak: suple-
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menty diety dla zwierząt domowych, środki bakteriobójcze dla zwierząt domowych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty biologiczne
do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych,
leki do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, lotony do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty z mikroelementami dla zwierząt domowych, obroże przeciwpasożytnicze dla
zwierząt domowych, środki przeciw pasożytom dla zwierząt domowych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, środki do mycia dla zwierząt domowych, preparaty
witaminowe dla zwierząt domowych, usługi w związku ze sprzedażą
hurtową i detaliczną, w tym sprzedażą on-line, takich produktów jak:
suplementy diety dla zwierząt domowych, środki bakteriobójcze
dla zwierząt domowych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych,
preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt
domowych, leki do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych,
lotony do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty
z mikroelementami dla zwierząt domowych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, środki przeciw pasożytom dla zwierząt
domowych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych
dla zwierząt domowych, środki do mycia dla zwierząt domowych,
preparaty witaminowe dla zwierząt domowych, usługi doradztwa
w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi organizacji sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń
i znaków towarowych (franchising), usługi organizowania wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi marketingu, 43 usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe,
usługi świadczone przez restauracje, bary i kawiarnie.

(111) 325912
(220) 2019 04 25
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 24
(732) PSIA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSIACHA
(540)

(210) 499150

(591) beżowy, biały
(531) 26.04.22, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, słód do spożycia przez zwierzęta oraz jako
dodatek do pokarmów dla zwierząt, preparaty do tuczenia zwierząt,
pasze wzmacniające dla zwierząt oraz dodatki paszowe, produkty
żywnościowe do hodowli zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych,
karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla zwierząt domowych,
spożywcze artykuły jadalne do żucia dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt domowych, pasze mięsne w puszce dla zwierząt
domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt
domowych, kości dla psów, naturalne gryzaki dla psów typu suszone kurze łapki, świńskie uszy, suszone żwacze, napoje dla zwierząt
domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, ściółka
dla zwierząt domowych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w tym sprzedaży on-line, takich produktów jak: pokarm dla zwierząt
domowych, karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla zwierząt
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domowych, spożywcze artykuły jadalne do żucia dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki
dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt domowych, pasze mięsne w puszce dla
zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt domowych, kości dla psów, naturalne gryzaki dla psów typu
suszone kurze łapki, świńskie uszy, suszone żwacze, napoje dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt domowych, usługi w związku ze sprzedażą hurtową
i detaliczną, w tym sprzedażą on-line, takich produktów jak: pokarm
dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, pożywienie
dla zwierząt domowych, spożywcze artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt domowych, pasze mięsne
w puszce dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt domowych, kości dla psów, naturalne gryzaki
dla psów typu suszone kurze łapki, świńskie uszy, suszone żwacze,
napoje dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt
domowych, ściółka dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży on-line, akcesoriów dla zwierząt
domowych, usługi w związku ze sprzedażą hurtową i detaliczną,
w tym sprzedażą on-line, akcesoriów dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym sprzedaży on-line, takich
produktów jak: suplementy diety dla zwierząt domowych, środki
bakteriobójcze dla zwierząt domowych, preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych dla zwierząt domowych,
preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt
domowych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych dla
zwierząt domowych, leki do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, lotony do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych,
preparaty z mikroelementami dla zwierząt domowych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, środki przeciw pasożytom
dla zwierząt domowych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, środki do mycia dla zwierząt
domowych, preparaty witaminowe dla zwierząt domowych, usługi
w związku ze sprzedażą hurtową i detaliczną, w tym sprzedażą on-line, takich produktów jak: suplementy diety dla zwierząt domowych,
środki bakteriobójcze dla zwierząt domowych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych dla zwierząt domowych, preparaty biologiczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt
domowych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych dla
zwierząt domowych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, leki do celów weterynaryjnych dla
zwierząt domowych, lotony do celów weterynaryjnych dla zwierząt
domowych, preparaty z mikroelementami dla zwierząt domowych,
obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, środki przeciw pasożytom dla zwierząt domowych, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych dla zwierząt domowych, środki do mycia
dla zwierząt domowych, preparaty witaminowe dla zwierząt domowych, usługi doradztwa w sprawie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi organizacji sieci sprzedaży wraz
z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych (franchising),
usługi organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi marketingu, 43 usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe, usługi świadczone przez restauracje, bary i kawiarnie.

(111) 325913
(220) 2019 04 29
(210) 499233
(151) 2019 10 22
(441) 2019 06 10
(732) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KODOWANKA
(510), (511) 28 zabawki edukacyjne.
(111) 325914
(220) 2019 03 26
(210) 499414
(151) 2019 10 02
(441) 2019 06 17
(732) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII woda sodowa perła wśród wód
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 2019 2020 2021

(540)

(591) szary, zielony, biały, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 11.03.01, 11.03.02, 29.01.15, 26.01.01,
26.01.06, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 32 wody i napoje niegazowane i gazowane.
(111) 325915
(220) 2019 05 09
(210) 499523
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) POLSKA GRUPA TEKSTYLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mars
(510), (511) 24 tkaniny.
(111) 325916
(220) 2019 05 09
(210) 499525
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) POLSKA GRUPA TEKSTYLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rodos
(510), (511) 24 tkaniny.
(111) 325917
(220) 2019 05 09
(210) 499563
(151) 2019 10 29
(441) 2019 07 15
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PURE by Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs,
brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 325918
(220) 2019 05 09
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERIMAL
(540)

(210) 499569

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.06, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(111) 325919
(220) 2019 05 09
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERIMAL FORTE
(540)

(210) 499570

(591) czerwony, biały, szary, granatowy
(531) 25.05.02, 26.04.02, 26.04.04, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.14,
27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
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czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(111) 325920
(220) 2019 05 15
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732)	GOCKOWIAK MIROSŁAW, Ciele (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Gockowiak
(540)

(210) 499821

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 piasek do akwarium, żwir do akwarium, akwaria [konstrukcje], alabaster, alabastrowe szkło, altany [konstrukcje niemetalowe], arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, asfalt,
nawierzchnie asfaltowe, zaprawa azbestowa, cement azbestowy,
balustrady niemetalowe, baraki, drewno na klepkę bednarską, belki
policzkowe/wangi [części schodów] niemetalowe, beton, betonowe
elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazerie, bramki wejściowe kołowrotowe,
niemetalowe, budki telefoniczne niemetalowe, tektura budowlana
[asfaltowana], konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, cement, chlewy, nie z metalu, brykiety
z wytłoków z trzciny cukrowej [materiał budowlany], pachołki do cumowania niemetalowe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], domy z prefabrykatów [zestawy
do montażu], drewniane forniry, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku
domowego, drewno na profile, drewno obrobione, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe
niemetalowe, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, dźwigary niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe
w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu
z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, filc dla budownictwa, formy odlewnicze niemetalowe,
ganki niemetalowe, do budownictwa, garncarska glina, geotekstylia,
gips [materiał budowlany], glina, glina ceglarska, granit, granulat
szklany do znakowania dróg, grobowce [pomniki] niemetalowe, grobowce podziemne [krypty] niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe
grobów lub nagrobków, groby niemetalowe, grzędy, gumowe łożyska do izolacji sejsmicznej budynków, d harmonijkowe drzwi niemetalowe, szkło izolacyjne [budownictwo], wyroby kamieniarskie, materiały wiążące do produkcji kamienia, kamień, kamień budowlany,
kamień żużlowy, kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi
drzewnej do użytku w budownictwie, kątowniki, niemetalowe, kesony dla budownictwa podwodnego, kruszywo klinkierowe, deflektory
kominowe niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe, przedłużacze kominowe niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, korek aglomerowany do budownictwa, kostka brukowa
drewniana, kratownice niemetalowe, kreda [surowiec], krokwie dachowe, kryształ górski, ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe, skrzynki na listy murowane, lodowiska [konstrukcje niemetalowe], łupek, łupki
dachowe, dachówka łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjowy, malarskie komory natryskowe niemetalowe, margiel wapienny,
marmur, maszty [słupy] niemetalowe, maszty flagowe, niemetalowe,
materiały budowlane niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni
drogowych, moskitiery niemetalowe, mozaiki dla budownictwa,
nadproża niemetalowe, nagrobki, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe konstrukcje szklarni, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien
szklanych, niemetalowe słupy, obudowy kominków, niemetalowe,
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bariery ochronne drogowe niemetalowe, glina ogniotrwała, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach,
okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okna witrażowe, okna
żaluzjowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, oliwin dla budownictwa, opancerzenie z płyt, niemetalowe, osłony
pancerne, niemetalowe, pak, cement do budowy palenisk, palisady
niemetalowe, niemetalowe parapety okienne, parkiety, urządzenia
niemetalowe do parkowanie rowerów, piasek, z wyjątkiem piasku
formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, cement do budowy
piecy hutniczych, platformy prefabrykowane, niemetalowe, platformy wyrzutni rakietowych, niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe,
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, płyty nagrobne niemetalowe, płyty pamiątkowe, niemetalowe, pływackie
baseny [konstrukcje niemetalowe], podkłady kolejowe niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe
płyty parkietowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne
nie z metalu, pomniki niemetalowe, pływające pomosty niemetalowe do cumowania, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, porfir
[kamień], posążki z kamienia, betonu lub marmuru, powłoki [materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, wanienki dla ptaki [konstrukcje niemetalowe], ptaszarnie niemetalowe [konstrukcje], rurociągi zasilające,
niemetalowe, spustowe rury niemetalowe, rury sztywne, niemetalowe [budownictwo], rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe,
rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny
dachowe niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, schody niemetalowe, siding winylowy [materiały budowlane], silosy niemetalowe, sklejka, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa,
słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, smoła, smoła
węglowa, smołowane taśmy do użytku w budownictwie, srebrny
piasek, stajnie, statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, stele nagrobkowe, niemetalowe, sufity niemetalowe, szalówki [ciesielstwo],
szalunki niemetalowe do betonu, szklarnie przenośne niemetalowe,
szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów
budowlanych, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe,
uliczne kanały ściekowe niemetalowe, świecąca kostka brukowa, tablice nagrobkowe niemetalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące,
niemechaniczne, niemetalowe, tarcica, pawilony targowe, terakota
[materiał budowlany], tłuczeń, trampoliny niemetalowe, trzcina
do użytku w budownictwie, tuf wapienny, tynk, wapień, wapno, niemetalowe pokrywy do włazów, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, wsporniki niemetalowe do użytku
w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe,
zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne]
niemetalowe i nietekstylne, żużel [materiał budowlany], żwir, 20
bambus, biblioteczki [regały na książki], blaty stołowe, blok rzeźniczy
[stolik], boje cumownicze, bolce do fleków do obuwia, niemetalowe,
budy dla psów, budy dla zwierząt domowych, bursztyn, chodziki dla
dzieci, corozo [biały twardy materiał podobny do kości słoniowej],
czopy niemetalowe, dekoracje wiszące [ozdoby], domki dla ptaków,
dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny z drewna lub
tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, dystrybutory woreczków
na psie odchody, mocowane, niemetalowe, dzieła sztuki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, dzwonki wiatrowe [dekoracja], etykiety z tworzyw sztucznych, fiszbin, surowiec lub półprodukt, fotele fryzjerskie,
garderoby, haczyki na ubrania, niemetalowe, haczyki, niemetalowe,
do wieszaków stojących na ubrania, haki do zasłon, imitacje szylkretu, kanapo-tapczany, kanapy, kanistry, niemetalowe, karimaty, karnisze do zasłon, kartoteki [meble], karty-klucze z tworzyw sztucznych,
niekodowane, kasety do ekspozycji biżuterii, kastry niemetalowe
do mieszania zaprawy murarskiej, klamki do drzwi niemetalowe,
klepka bednarska, klipsy z tworzyw sztucznych do zamykania tore-

bek, klucze z tworzyw sztucznych, kojce, kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kołki niemetalowe, kołki rozporowe, niemetalowe, kołnierze do mocowania rur, niemetalowe, komody, konsole,
kopyta zwierzęce, koral, korki, korki do butelek, kosze do noszenia
dzieci, kosze niemetalowe, kosze piekarskie, kosze rybackie, kosze
z pokrywką do przenoszenia rzeczy, kozły [stojaki meblowe], kozły
do piłowania, kółka do kluczy, niemetalowe, kółka do zasłon, kółka
samonastawne do łóżek niemetalowe, kółka samonastawne,
nie z metalu, krany niemetalowe do beczek, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon [na linki], kredensy, krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, krzesełka kąpielowe dla
małych dzieci, krzesła, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], lustra
(srebrzone szkło), ławy [meble], łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka drewniane, łóżka szpitalne, łóżka wodne nie do celów leczniczych, macica perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, manekiny na ubrania, manekiny, manekiny
krawieckie, maszty flagowe do trzymania w rękach, niemetalowe,
materace, materace dmuchane, do celów niemedycznych, materace
dmuchane, nie do celów medycznych, materace kempingowe, maty
do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, maty wyjmowane do zlewów, meble, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, muszle, nadmuchiwane
meble, nakrętki niemetalowe, nakrętki niemetalowe do butelek, niemetalowe beczułki, niemetalowe bransoletki identyfikacyjne, niemetalowe kapsle do korkowania, niemetalowe pojemniki do wymiany oleju, niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi,
niemetalowe urządzenia do zamykania do okien, nity, niemetalowe,
nogi do mebli, nosidła [jarzma], numery domów nieświecące, niemetalowe, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy, obrazy
(ramy do-), obręcze do beczek niemetalowe, obróbka krawędzi
ze słomy, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż
pościel, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż
pościel, ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki do okien, niemetalowe ani niegumowe, opakowania drewniane do butelek, oprawy do szczotek, osłony do kominków (meble),
osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do łóżek,
osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, paliki namiotowe niemetalowe, panele drewniane do mebli, parawany
[meble], pazury zwierzęce, pianka morska, plastry miodu [ramki],
plastry woskowe do uli, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, płytki
lustrzane, płytki z prasowanego bursztynu, podgłówki, wałki, podpórki, niemetalowe, do roślin lub drzew, podstawy łóżek, poduszki,
poduszki dla zwierząt domowych, poduszki dmuchane do spania,
do celów niemedycznych, poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, pojemniki pływające niemetalowe, pokrętła niemetalowe, pokrowce
na odzież [magazynowanie], pokrowce na odzież [szafa], popiersia
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, poroża jeleni, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania dla
zwierząt domowych, postumenty pod doniczki na kwiaty, pościel,
oprócz bielizny pościelowej, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, półka na talerze, półki biblioteczne, półki do kartotek [meble],
półki magazynowe, pręty do mocowania chodników na schodach,
prowadnice do zasłon, prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, przenośne biurka, przewijaki, ptaki wypchane, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity [meble], pulpity do pracy
w pozycji stojącej, ramki do haftowania, ramki drewniane do uli, rampy z tworzyw sztucznych dla pojazdów, listwy do ram obrazów, rogi
zwierzęce, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety wewnętrzne
okienne [meble], rolety wewnętrzne okienne papierowe, rolety z plecionek drewnianych [meble], rolki do zasłon, rotang [trzcinopalma,
ratan], róg, nieobrobiony lub półobrobiony, ruchome niemetalowe
schody pasażerskie, rygle do ram okiennych, niemetalowe, siedzenia
metalowe, siedzenia prysznicowe, sienniki, skrajniki [gabaryty] niemetalowe do wagonów kolejowych, skrzynie [paki] niemetalowe,
skrzynie kratowe [opakowania], skrzynie na narzędzia, niemetalowe,
puste, skrzynki lęgowe, skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych,
skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, skrzynki na narzędzia,
niemetalowe, puste, skrzynki na zabawki, słupki do drapania dla kotów, sploty słomiane, spusty [zawory] z tworzyw sztucznych, stano-
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wiska maszyn liczących, statuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, stoiska wystawowe, stojaki do butelek, stojaki
do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania gazet, stojaki na beczki,
niemetalowe, stojaki na broń, stojaki na czasopisma, stojaki na kapelusze, stojaki na książki [meble], stojaki na parasole, stojaki na paszę,
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, szkło srebrzone [lustra],
sznury do podwiązywania zasłon, szpilki szewskie, niemetalowe,
szpule niemechaniczne niemetalowe do nawijania przewodów giętkich, szpulki drewniane do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, sztabki z prasowanego bursztynu, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, śruby [wkręty] niemetalowe, śruby niemetalowe, tablice
do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe,
niemetalowe, taborety, taborety ze schodkiem [meble], tace niemetalowe, taśmy drewniane, toaletki, trumny, (osprzęt niemetalowy
do trumien, trzcina [materiał do wyplatania], uchwyty do wanny, niemetalowe, uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, ule, urny
pogrzebowe, urządzenia zamykające do drzwi nieelektryczne, niemetalowe, wachlarze nieelektryczne, wezgłowia, wieszaki i haczyki
na ubrania, wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki stojące
na płaszcze, kadzie drewniane do zlewania wina, wolnostojące przepierzenia [meble], wózki barowe ruchome do podawania herbaty,
wózki meblowe, wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończeniowe
elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, wyroby
wikliniarskie, wysokie krzesła dla dzieci, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, zaciski do przewodów
i rur, niemetalowe, zaciski niemetalowe do kabli, zagłówki-poduszki
dla niemowląt [podpórki], zagłówki [meble], zagłówki dla niemowląt,
palety załadunkowe niemetalowe, zamki nieelektryczne, niemetalowe, zamki niemetalowe do pojazdów, zamknięcia do butelek
nie ze szkła, metalu lub gumy, zamknięcia do pojemników niemetalowe, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, zasuwy
drzwiowe niemetalowe, zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku,
zawiasy niemetalowe, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych,
zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, zbiorniki niemetalowe
i niemurowane, zwierzęta wypchane, żerdzie niemetalowe.

cji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie
finansami.

(111) 325921
(220) 2019 05 16
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) PLANET PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planet pay
(540)

(111) 325924
(220) 2019 05 16
(210) 499870
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) KRZYŻAK ELEONORA OLGA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWE, Chodorowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA CHODOROWA
(540)

(210) 499827

(591) różowy, niebieski, biały
(531) 26.01.18, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, kasy
rejestrujące, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne zestawienia, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie porównywania cen, 36 analizy finansowe, emisja kart kredytowych, handel
walutami i wymiana walut, informacje finansowe, pożyczki ratalne,
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych,
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych,
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informa-

(111) 325922
(220) 2019 05 16
(210) 499859
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) WIŚLAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIŚLAŃSKA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, ciasteczka, pieczywo imbirowe, ciasto (masa do pieczenia), pieczywo, biszkopty, suchary, herbatniki, słodycze, konserwowane wyroby cukiernicze i ciastka,
35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów cukierniczych, pieczywa, ciast, ciastek, ciasteczek, pieczywa imbirowego, biszkoptów,
sucharów, herbatników, słodyczy, konserwowanych wyrobów cukierniczych i ciastek, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów cukierniczych, pieczywa, ciast, ciastek, ciasteczek, pieczywa imbirowego, biszkoptów, sucharów, herbatników, słodyczy, konserwowanych
wyrobów cukierniczych i ciastek, 43 usługi związane z prowadzeniem
kawiarni, restauracji, barów, barów szybkiej obsługi, kafeterii, pubów,
stołówek, ruchomych placówek gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 325923
(220) 2019 05 16
(151) 2019 10 17
(441) 2019 07 01
(732)	NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKÓŁ
(540)

(210) 499868

(591) ciemnoczerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.15, 03.07.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 5 pestycydy, herbicydy.

(531) 27.05.05, 11.03.01
(510), (511) 33 wina, wino winogronowe, winogronowe wino musujące, wina wzmacniane, czerwone wino, białe wino, wina grzane, wino
musujące, wino kuchenne, wino truskawkowe, wina stołowe, słodkie
wina, wino owocowe, wina różowe, wino amontillado, wina deserowe, wina alkoholowe, wino jeżynowe, piquette jako wino z wytłoczyn
winogronowych, poncz z wina, żółte wino ryżowe, musujące wina
czerwone, musujące białe wina, wina naturalnie musujące, owocowe
wino musujące, napoje zawierające wino, napoje na bazie wina, aperitify na bazie wina, wina o obniżonej zawartości alkoholu, gotowe koktajle na bazie wina, wina o chronionej nazwie pochodzenia, napoje
alkoholowe z wina i soku owocowego, napoje alkoholowe z owoców,
napoje alkoholowe zawierające owoce, cydr, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży deta-
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licznej w związku z napojami alkoholowymi, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa win, win winogronowych, winogronowych win musujących,
win wzmacnianych, czerwonych win, białych win, win grzanych, win
musujących, win kuchennych, win truskawkowych, win stołowych,
słodkich win, win owocowych, win różowych, win amontillado, win
deserowych, win alkoholowych, win jeżynowych, piquette jako wina
z wytłoczyn winogronowych, ponczu z wina, żółtych win ryżowych,
musujących win czerwonych, musujących białych win, win naturalnie
musujących, owocowych win musujących, napojów zawierających
wino, napojów na bazie wina, aperitifów na bazie wina, win o obniżonej zawartości alkoholu, gotowych koktajli na bazie wina, win o chronionej nazwie pochodzenia, napojów alkoholowych z wina i soku
owocowego, napojów alkoholowych z owoców, napojów alkoholowych zawierających owoce, cydru.

(111) 325925
(220) 2019 05 16
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732)	GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHAKE SALAD
(540)

(111) 325926
(220) 2019 05 16
(210) 499889
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOL YOGHURT
(540)

(210) 499880

(591) granatowy, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dania i potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, dania i potrawy gotowe na bazie warzyw, w tym warzyw strączkowych, dania i potrawy gotowe na bazie warzyw, w tym zawierające dodatki mięsne lub nabiałowe, dania i potrawy gotowe na bazie
warzyw surowych i przetworzonych, dania i potrawy gotowe składające się głównie z owoców, dania i potrawy gotowe składające
się głównie z mięsa, gotowe dania i potrawy warzywne, mieszanki
warzywne, mieszanki warzyw myte, gotowe do spożycia, sałatki gotowe, sałatki i surówki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne
świeże i konserwowane, sałatki Cezar, sałatki Coleslaw, sałatki z pomidorami koktajlowymi, sałatki i surówki zawierające sałatę, rukolę
i cykorię, sałatki i surówki zawierające oliwę z oliwek, sałatki i surówki
zawierające dressing, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, warzywa w puszkach, kapusta kwaszona, zupy,
zupy świeże oraz mrożone, składniki do sporządzenia zup, bulion,
koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, koncentraty bulionu i rosołu, sok pomidorowy do celów kulinarnych, przecier
jabłkowy, przecier pomidorowy, soki roślinne do gotowania, gotowe
produkty z warzyw, 30 dania i potrawy gotowe zawierające makaron, dania i potrawy gotowe zawierające ryż, gotowe dania i potrawy
na bazie makaronu, kaszy lub ryżu, gotowe dania i potrawy na bazie
zbóż, w tym orkiszu lub pszenicy, gotowe dania i potrawy na bazie
zbóż zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potrawy
na bazie zbóż z dodatkiem mięsnym, gotowe dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem nabiałowym, gotowe dania i potrawy na bazie
makaronu, kaszy lub ryżu zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem
mięsnym, gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu
z dodatkiem nabiałowym, dania i potrawy gotowe suche lub płynne, zawierające głównie makaron, dania i potrawy gotowe suche
lub płynne, zawierające głównie ryż, kaszę lub inne zboża, gotowe
przekąski na bazie zbóż, zboża, zboża przetworzone, suche i świeże
makarony, kluski i pierogi, makaron gotowy, chiński makaron instant,
ryż, ryż gotowy, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy, dresingi,
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, półprodukty do produkcji sosów
i dresingów, keczup, majonezy, musztarda, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, w tym paczkowane, świeże warzywa na sałatki,
pakowane, świeże owoce na sałatki, pakowane, mieszanki owocowe
świeże, świeże owoce i warzywa, świeże sałaty oraz świeże warzywa
liściaste myte i pakowane, gotowe do spożycia, nasiona, świeże kiełki
fasoli, świeże kiełki roślin strączkowych, świeże nasiona roślin strączkowych, mieszanki świeżych warzyw na patelnię, mieszanki świeżych warzyw do pieczenia w piekarniku, mieszanki świeżych warzyw
na grilla, mieszanki świeżych warzyw na koktajl.

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody mleczne, lody na patyku,
sorbety.
(111) 325927
(220) 2019 03 06
(210) 496793
(151) 2019 09 03
(441) 2019 04 29
(732) KOBUSZEWSKI KRZYSZTOF SCREAM, Rogów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krzysztof Kobuszewski SCREAM
(540)

(531) 03.09.16, 27.05.01
(510), (511) 12 torby na motocykl, sakwy boczne motocyklowe, skórzana tapicerka do pojazdów, 18 paski skórzane [inne niż odzież],
torby i portfele skórzane, skórzane torebki, portmonetki skórzane,
sakiewki skórzane, 25 paski skórzane [odzież].
(111) 325928
(220) 2019 04 22
(210) 499061
(151) 2019 12 20
(441) 2019 08 26
(732) POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WZOROWY SERWIS CERTYFIKAT OPONIARSKI POLSKI
ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO
(540)

(591) czarny, zielony, niebieski, biały, złoty
(531) 18.01.08, 18.01.09, 24.17.02, 26.01.01, 26.01.05, 26.11.03,
26.11.08, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.15
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, 42 badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, kryteria certyfikacji, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości w celu:
certyfikacji jakości lub standardów, analizy i wyceny towarów i usług
osób trzecich do celów certyfikacji, miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów technicznych, testowanie [kontrola] pojazdów
pod katem sprawności, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi naukowe i technologiczne w zakre-
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sie: usług badawczo-rozwojowych związanych z oponami samochodowymi oraz analiz i badań przemysłowych związanych z oponami
samochodowymi.

(111) 325929
(220) 2019 04 22
(210) 499062
(151) 2019 12 20
(441) 2019 08 26
(732) POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARDZO DOBRY SERWIS CERTYFIKAT OPONIARSKI POLSKI
ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO
(540)

(591) czarny, zielony, niebieski, biały, srebrny
(531) 18.01.08, 18.01.09, 26.01.01, 26.01.05, 26.11.03, 26.11.08,
24.17.02, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.15
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, 42 badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, kryteria certyfikacji, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości w celu:
certyfikacji jakości lub standardów, analizy i wyceny towarów i usług
osób trzecich do celów certyfikacji, miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów technicznych, testowanie [kontrola] pojazdów
pod katem sprawności, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi naukowe i technologiczne w zakresie: usług badawczo-rozwojowych związanych z oponami samochodowymi oraz analiz i badań przemysłowych związanych z oponami
samochodowymi.
(111) 325930
(220) 2017 05 15
(210) 471650
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Karwaprostan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze
i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, kąpiele lecznicze, korzenie lekarskie, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi,
leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych,
suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe,
herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały
do celów medycznych, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(111) 325931
(220) 2017 05 15
(210) 471652
(151) 2017 11 28
(441) 2017 08 07
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Oregaprostan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze
i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, kąpiele lecznicze, korzenie lekarskie, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi,
leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty
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z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych,
suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe,
herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały
do celów medycznych, materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(111) 325932
(220) 2019 05 16
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROMPER
(540)

(210) 499894

(591) biały, czarny, złoty
(531) 25.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 325933
(220) 2019 05 16
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROMPER
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 499896

(111) 325934
(220) 2019 05 17
(210) 499921
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Performilk
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodowlanych.
(111) 325935
(220) 2019 05 17
(210) 499928
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dairy Cooler
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodowlanych.
(111) 325936
(220) 2019 05 17
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) TROMER VICTOR, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SGK S.A. ŚLĄSKA GRUPA KAPITAŁOWA
(540)

(210) 499932

(591) granatowy, biały, czarny
(531) 07.01.08, 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.
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(111) 325937
(220) 2019 05 17
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) SV-MAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOTEM HOOKAH
(540)
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(210) 499934

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 34 fajki.
(111) 325938
(220) 2019 05 17
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) SV-MAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLARIS
(540)

(210) 499935

organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, udostępnianie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, usługi wynajmowania
sal na sympozja, konferencje, szkolenia, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe.

(111) 325941
(220) 2019 05 21
(210) 500052
(151) 2019 10 15
(441) 2019 07 01
(732)	NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Absolwent
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy, kalendarze,
18 portfele skórzane, portfele z przegródkami na karty, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.
(111) 325942
(220) 2019 05 22
(210) 500087
(151) 2019 10 22
(441) 2019 07 01
(732) FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU FEIR, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Edukacji i Rozwoju
(540)

(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 34 pojemniki na tytoń.
(111) 325939
(220) 2019 05 17
(210) 499937
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) SKOWROŃSKI MARCIN BELLA MOZZARELLA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bella Mozzarella
(540)

(591) czarny, zielony, czerwony, biały
(531) 11.01.01, 11.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 kanapki z różnego rodzaju pieczywa i z różnego rodzaju dodatkami.
(111) 325940
(220) 2019 05 17
(210) 499951
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) STEFAŃSKI PAWEŁ WINNICA RODZINNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SILENSI
(540)

(591) czerwony, żółty, granatowy
(531) 01.15.05, 13.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, obozy letnie [rozrywka
i edukacja], zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka/edukacja],
doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami),
orgazniowanie widowisk [impresariat], organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, nauczanie, kształcenie
i rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia] .
(111) 325943
(220) 2019 05 22
(210) 500100
(151) 2019 10 21
(441) 2019 07 01
(732) INDUSTRIASTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) flexartbeton
(510), (511) 27 ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, ścienne
materiały wykończeniowe, nietekstylne.
(111) 325944
(220) 2019 05 22
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732)	GALAKTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GALAKTUS AGENCY
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.25
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, soki i napoje owocowe, syropy do produkcji napojów, piwo, 33 napoje alkoholowe, wina, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecjalizowanych, w tym
usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem internetu artykułów
z branży winiarskiej, spirytusowej i alkoholowej, wód, napojów i soków,

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.14, 01.01.25, 27.05.01

(210) 500103
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(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne.

(111) 325945
(220) 2019 05 16
(210) 500104
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) REMIX SPÓŁKA JAWNA WÓJTOWICZ I WSPÓLNICY,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alpha med
(540)

(591) szary, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 10 aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, termometry do celów medycznych, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych-testy diagnostyczne, rozpylacze aerozoli do celów medycznych-inhalatory, rozpylacze do celów medycznych-inhalatory,
urządzenia i instrumenty medyczne.
(111) 325946
(220) 2019 05 21
(210) 500111
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732)	EXPO SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EXPO SWEET
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.02.07, 26.02.18, 26.01.04
(510), (511) 35 organizowanie targów handlowych.
(111) 325947
(220) 2019 05 22
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NA PIZZU
(540)

(210) 500125

(591) biały, pomarańczowy, różowy, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 25.03.01, 08.07.04
(510), (511) 29 ser.
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(111) 325948
(220) 2019 05 22
(210) 500130
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) POŹNIAK MARCIN PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE BRIKOL, Kołdowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRIKOL DAJEMY CIEPŁO
(540)

(591) czarny, żółty, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 26.03.03,
26.03.19
(510), (511) 7 maszyny do produkcji peletu, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa maszyn do produkcji peletu.
(111) 325949
(220) 2019 05 22
(210) 500134
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) BUDZYŃSKA ALEKSANDRA FIRMA USŁUGOWA PRO LOGOS,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Planer Pełen Czasu
(510), (511) 16 książki, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane
opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, dzienniki, fiszki, gazety, kalendarze, kalendarze drukowane, przekładki do zeszytów, okładki
na zeszyty ćwiczeń, zeszyty do zapisywania danych, zeszyty do pisania
lub rysowania, naklejki, naklejki [kalkomanie], albumy na naklejki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki samoprzylepne, litery
samoprzylepne, kalendarze spotkań [agendy], kalendarze z kartkami
do wyrywania, kalendarze ścienne, kartki motywacyjne, książeczki do kolorowania dla dorosłych, książki do podpisu, lekcje drukowane, materiały
edukacyjne i instruktażowe, notesy reporterskie, organizery osobiste,
oprawione plakaty, plany dnia [terminarze], plany drukowane, podręczniki instruktażowe, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, terminarze [materiały drukowane], wkłady uzupełniające
do kalendarza, wykłady drukowane, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, bloczki do pisania, biurowe artykuły papiernicze, bloczki notatnikowe, czyste
dzienniki, czyste papierowe zeszyty, etui na przybory do pisania, kalendarze na biurko, kalendarze kieszonkowe, kalendarze wskazujące dzień
tygodnia, kołonotatniki, artykuły papiernicze do pisania, artykuły biurowe, zeszyty ćwiczeń, planery drukowane, stojaki na kalendarz, podkładki
na biurko z kalendarzem, organizery kieszonkowe, organizery na biurko,
organizery [stojaki] na notatki, notesy, notesy kieszonkowe, notatniki
[notesy], zeszyty, zeszyty wydatków, zeszyty do kaligrafii, zeszyty z indeksem, papier samoprzylepny, zakładki samoprzylepne, samoprzylepne
etykiety drukowane, podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], samoprzylepne narożniki do fotografii, samoprzylepne papierowe ozdoby
na ściany, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły
biurowe], arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych do wykładania
półek, artykuły piśmiennicze, artykuły do korektorowania i ścierania, artykuły do pisania i stemplowania, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
karty indeksowe, kartki papieru do robienia notatek, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe],
dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], długopisy kolorowe,
długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych, etykietki na prezenty,
etui na identyfikatory [artykuły biurowe], kartki do opakowań na prezenty, kartki okolicznościowe, indeksy, skorowidze, flamastry zakreślacze,
zakładki do książek, upominkowe artykuły papiernicze, piórniki, piórniki
pudełka na przybory do pisania, pojemniki kartonowe, pojemniki papierowe, pojemniki na biurko, pojemniki na korespondencję, pojemniki
na markery, pojemniki kartonowe do pakowania, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki do archiwizacji dokumentów [segregatory],
kosze biurkowe na akcesoria biurkowe, kredki ołówkowe, markery do dokumentów, okładki na terminarze tygodniowe, okładki notatników, organizery do użytku biurowego, pamiętniki, dzienniki, papierowe artykuły
piśmienne, pieczątki biurowe, pieczątki pamiątkowe [plomby], pinezki
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[artykuły papiernicze], pisaki do kaligrafii, pisaki kolorowe, podkładki
do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do książek, podstawki
do długopisów i ołówków, pojemniki na artykuły papiernicze, przekładki do dokumentów, przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, półki
[pojemniki] na dokumenty, pudełka na artykuły piśmienne, segregatory
[artykuły biurowe], skórzane okładki na książki, skórzane zakładki do książek, spinacze do papieru [materiały piśmienne], stojaki na dokumenty,
szablony [artykuły piśmienne], tablice na notatki, tablice magnetyczne
do planowania zajęć i spotkań, tacki na dokumenty [artykuły biurowe],
taśma klejąca [materiały piśmienne], teczki na dokumenty, temperówki,
terminarze kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze na biurko,
terminarze roczne, terminarze tygodniowe, terminarze ścienne.

(111) 325950
(220) 2019 05 22
(210) 500136
(151) 2019 10 16
(441) 2019 07 01
(732) LEX ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	YOURDOG
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.24, 03.01.08, 26.02.07, 26.11.05, 26.11.08,
26.11.10, 26.05.01
(510), (511) 31 karma dla psów, preparaty spożywcze dla psów.
(111) 325951
(220) 2019 05 23
(210) 500172
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732)	GÓRECKI MATEUSZ MICHAŁ STRONGWAY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFINI GOODS
(540)

(531) 24.17.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 18 skórzane pasy, wojskowe paski, opaski skórzane, aktówki, portfele na karty wizytowe, obroże dla zwierząt, opaski skórzane, plecaki, wyroby rymarskie, skóra bydlęca, skórzane sznury,
torby podróżne, torebki, 25 paski skórzane [odzież], t-shirty, bluzki,
buty, koszule, nakrycia głowy, odzież ze skóry.
(111) 325952
(220) 2019 05 24
(210) 500195
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAUER MUSIC
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.11, 26.04.18, 26.03.01

(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt (hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania,
aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe,
urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane i niezapisane nośniki
dźwięki, obrazu i danych wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD
z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, dyski D-ROM, dyski wideo,
taśmy z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wideo,
filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski cyfrowe DVD
i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia do zapisywania, transmisji lub
odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji
dźwięku, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe,
dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty
z
mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne
kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii
bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze
płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty
fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie
lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony
reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje
radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków
optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania
w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje
na smartfony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne
lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki
audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka), etui
na okulary, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie,
odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki,
krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety
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architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki
i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia,
wzory do haftowania, znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier,
tektura i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), materiały biurowe,
kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych,
materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty
CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD,
dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym,
karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony
taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo,
napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy
komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne,
publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery
komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów
komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru
telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub
przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/
filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele,
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki,
emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki,
krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety
architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej,
usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania
sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i maga-
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zynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania
czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazynów
i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie
korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), w tym
w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni
reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania
czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena
efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania
pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych
w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie
na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów
dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie
oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań, badania
preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych
pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich,
regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe,
publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi
przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych,
administracyjne przetwarzanie zamówień na towary i usługi (na oferty
telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań
oraz pośrednictwo w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji
informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji,
usługi agencji prasowych, 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 rozrywko-
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wych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/
audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym za pośrednictwem infolinii lub call center,
telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne
środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów,
wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie
łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu
w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu
wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi
przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail,
zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, transmisja, nadawanie i transmisja programów filmowych, telewizyjnych,
radiowych, wideo-tekstowych, teletekstowych lub transmisji, transmisja treści cyfrowych w sieciach danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie, telekomunikacja za pośrednictwem platform
i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla
usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów, i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości internetowe-komunikatory internetowe), 39 dystrybucja gazet,
czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki
i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów,
organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie
programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka, w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka
za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści
cyfrowych za pośrednictwem sieci danych, w szczególności pobierania
treści cyfrowych, strumieniowej transmisji cyfrowej, wideo na żądanie,
gier w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych, produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych
on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscy-

tów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja
programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania
mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe
przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie
akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania
zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie,
a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku
kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych
do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne
zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze
seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji o związanych z nimi produktach,
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej,
konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików,
usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności
ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie,
w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo technologiczne, zarządzanie serwerami, elektroniczne przechowywanie
danych i elektroniczne tworzenie kopii zapasowych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie programów
do przetwarzania danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników po programach, projektowanie i pisanie stron domowych i stron
internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług internetowych
zasobów serwerowni (server hosting), zapytania i badania w bazach
danych i w Internecie w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technologii
komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem oprogramowania
komputerowego, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych.

(111) 325953
(220) 2019 05 24
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) KLENIEWSKI KAROL HONEST, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HONEST
(540)

(210) 500206

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.19, 29.01.13
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(510), (511) 37 usługi w zakresie wykopywania, przekopywanie [wykopywanie], usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa dróg, usługi demontażu, demontaż maszyn,
demontaż linii wysokiego napięcia, demontaż energetycznych linii
przesyłowych, 40 usuwanie odpadów jako obróbka odpadów, obróbka odpadów, obróbka odpadów jako przetwarzanie, usługi z zakresu zarządzania odpadami jako recykling.

(111) 325954
(220) 2019 05 24
(210) 500213
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) POLDRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLDRIP
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnożółty, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.25,
01.15.15
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia sterujące do systemów nawadniających, komputery, 11 instalacje automatyczne nawadniające do użytku w rolnictwie, instalacje automatyczne nawadniające
do użytku w ogrodnictwie, 37 instalowanie i konserwacja systemów
nawadniających, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania,
naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, instalowanie i konserwacja systemów automatyki szklarniowej, instalowanie
i konserwacja komputerów kontroli klimatu w szklarni, instalowanie
i konserwacja wentylatorów szklarniowych, instalowanie i konserwacja urządzeń sterujących nawadnianiem w ogrodnictwie, instalowanie i konserwacja urządzeń sterujących nawadnianiem w rolnictwie.
(111) 325955
(220) 2019 05 24
(210) 500214
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) POLDRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLDRIP
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia sterujące do systemów nawadniających, komputery, 11 instalacje automatyczne nawadniające do użytku w rolnictwie, instalacje automatyczne nawadniające
do użytku w ogrodnictwie, 37 instalowanie i konserwacja systemów
nawadniających, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania,
naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, instalowanie i konserwacja systemów automatyki szklarniowej, instalowanie
i konserwacja komputerów kontroli klimatu w szklarni, instalowanie
i konserwacja wentylatorów szklarniowych, instalowanie i konserwacja urządzeń sterujących nawadnianiem w ogrodnictwie, instalowanie i konserwacja urządzeń sterujących nawadnianiem w rolnictwie.
(111) 325956
(220) 2019 05 24
(210) 500216
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) BOGDANOWICZ SEBASTIAN STYLOWY BRODACZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE BRO BARBERSHOP
(540)

(531) 14.07.02, 14.07.03, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.12
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(510), (511) 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, usługi fryzjerskie,
usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonów
fryzjerskich dla służb wojskowych, wypożyczanie maszyn i urządzeń
do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich.

(111) 325957
(220) 2019 05 27
(210) 500258
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) Wojciechowska Renata P.H.U. CATERING SERVICE, WS.
Pątnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) werona CATERING
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 02.03.01, 02.03.23, 26.05.06, 26.05.14, 26.05.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi jako snack-bary, dekorowanie
ciast, dekorowanie żywności, informowanie i porady w zakresie
przygotowywania posiłków, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania.
(111) 325958
(220) 2019 05 27
(151) 2019 10 18
(441) 2019 07 01
(732) KWIATKOWSKI MAREK SATIE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SATIE
(540)

(210) 500260

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26.01.05, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 9 elektromagnesy, aparatura do odczytywania kart, czytniki kart chipowych, alarmy zabezpieczające przed kradzieżą, inne
niż do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed
kradzieżą, klawiatury do alarmów bezpieczeństwa, oszklone ostrzegacze przeciwpożarowe, urządzenia do ochrony i nadzoru, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, biometryczne systemy kontroli
dostępu, elektroniczne systemy wejściowe, elektroniczne karty-klucze, automatyczne systemy sterowania dostępem, elektryczne zamki do drzwi, interfejsy dostępu do zarządzanych prywatnych sieci
lokalnych, kodowane karty-klucze, metalowe zamki szyfrowe, elektryczne, ogrodzenia zelektryfikowane, urządzenia do sterowania
zamkami drzwiowymi drogą radiową, urządzenia zamykające bezpieczeństwa, elektryczne, zamki elektroniczne obsługiwane kartą, zamki mechaniczne [elektryczne, metalowe], zamki sterowane
sygnałami o częstotliwościach radiowych, urządzenia do kontroli
ruchu drogowego, mechaniczne, urządzenia do sterowania ruchem
drogowym, elektroniczne, urządzenia do sterowania ruchem drogowym, elektryczne, czujniki wykrywające otwieranie i zamykanie
drzwi, czujniki przeciwpożarowe, czujniki wykrywające obiekty, 35
usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym,
usługi sprzedaży detalicznej związane z sejfami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzeda-
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ży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, raporty
z analiz rynkowych, prowadzenie badań marketingowych, badania
w dziedzinie strategii marketingowych, badanie działalności gospodarczej i rynku, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations.

(111) 325959
(220) 2019 05 29
(210) 500461
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 1926
(540)

(591) zielony
(531) 03.11.01, 09.07.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem
aparatów, czcionki drukarskie, papier, karton, pudełka z papieru lub
kartonu, afisze, plakaty, albumy do wklejania, karty, książki, gazety,
prospekty, broszury, kalendarze, przyrządy do pisania, sztychy, ryty-grawiura, litograficzne dzieła sztuki, obrazy-malarstwo, oprawione
lub nie, rysunki, papierowe artykuły piśmienne, torebki do pakowania kopert, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, ocena możliwości
w zakresie działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, administrowanie
dotyczące marketingu, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu, wsparcie w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwem i planowania, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, zarządzanie procesami biznesowymi
i doradztwo w tym zakresie, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, promowanie
działalności gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych
przez światowe sieci komputerowe lub Internet, doradztwo biznesowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, udzielanie porad,
wsparcia i informacji biznesowych w związku ze współpracą firm, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie
business intelligence-analityki biznesowej, usługi dla przedsiębiorstw
dotyczące zakładania firm, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw,
audyt działalności gospodarczej, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, usługi public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 36 usługi w zakresie
badań ekonomiczno-finansowych, usługi wycen i ocen finansowych,
usługi w zakresie informacji ekonomicznej i finansowej, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach finansowych,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi administratora nieruchomości, udzielanie porad i informacji związanych z finansami, udzielanie
porad i informacji związanych z ubezpieczeniami, udzielanie porad
i informacji związanych z finansowaniem grantów, usługi finansowania,
pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, finansowanie
związane z badaniami naukowymi, udzielanie informacji i doradztwa
związane z finansowaniem, przydzielanie i finansowanie stypendiów

edukacyjnych, 41 nauczanie, kształcenie, kształcenie studentów: podstawowe i podyplomowe, kształcenie kadr naukowych, kształcenie
w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, organizacja i prowadzenie
kursów szkoleniowych i/lub seminariów, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, informacja o rozrywce, informacja o edukacji, usługi
przekwalifikowania zawodowego, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, publikowanie książek, usługi wydawnicze, publikowanie: książek, skryptów, czasopism, publikacji drukowanych, prospektów, folderów i katalogów, usługi biblioteczne, dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi reporterskie, tłumaczenia, trening
umiejętności zawodowych, 42 usługi w zakresie prac naukowo-badawczych z dziedziny ekonomii i/lub towaroznawstwa i/lub informatyki,
oceny techniczne związane z projektowaniem, usługi w zakresie badań
naukowych, badania techniczne, projektowanie komputerów dla osób
trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów
technicznych, architektura, projektowanie dekoracji wnętrz, instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, projektowanie systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], chmura obliczeniowa, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, hosting serwerów, usługi graficzne, stylizacja-wzornictwo przemysłowe, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki,
ekspertyzy towaroznawcze artykułów spożywczych i przemysłowych,
przechowywanie danych elektronicznych.

(111) 325960
(220) 2019 05 29
(210) 500462
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych,
materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, czcionki drukarskie, papier, karton, pudełka
z papieru lub kartonu, afisze, plakaty, albumy do wklejania, karty,
książki, gazety, prospekty, broszury, kalendarze, przyrządy do pisania, sztychy, ryty-grawiura, litograficzne dzieła sztuki, obrazy-malarstwo, oprawione lub nie, rysunki, papierowe artykuły piśmienne,
torebki do pakowania kopert, woreczków z papieru lub tworzyw
sztucznych, 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą,
badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej,
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej, administrowanie dotyczące marketingu, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu,
wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania,
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie,
usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami gospodarczymi, promowanie działalności gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych przez światowe
sieci komputerowe lub Internet, doradztwo biznesowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, udzielanie porad, wsparcia
i informacji biznesowych w związku ze współpracą firm, planowanie
strategiczne dla działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie business intelligence-analityki biznesowej, usługi dla przedsiębiorstw
dotyczące zakładania firm, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw,
audyt działalności gospodarczej, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
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publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, usługi public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 36 usługi
w zakresie badań ekonomiczno-finansowych, usługi wycen i ocen finansowych, usługi w zakresie informacji ekonomicznej i finansowej,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach
finansowych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi administratora nieruchomości, udzielanie porad i informacji związanych z finansami, udzielanie porad i informacji związanych z ubezpieczeniami,
udzielanie porad i informacji związanych z finansowaniem grantów, usługi finansowania, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, finansowanie związane z badaniami naukowymi,
udzielanie informacji i doradztwa związane z finansowaniem, przydzielanie i finansowanie stypendiów edukacyjnych, 41 nauczanie,
kształcenie, kształcenie studentów: podstawowe i podyplomowe,
kształcenie kadr naukowych, kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, organizacja i prowadzenie kursów szkoleniowych
i/lub seminariów, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, informacja o rozrywce, informacja o edukacji, usługi przekwalifikowania
zawodowego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
publikowanie książek, usługi wydawnicze, publikowanie: książek,
skryptów, czasopism, publikacji drukowanych, prospektów, folderów
i katalogów, usługi biblioteczne, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi reporterskie, tłumaczenia,
trening umiejętności zawodowych, 42 usługi w zakresie prac naukowo-badawczych z dziedziny ekonomii i/lub towaroznawstwa i/lub
informatyki, oceny techniczne związane z projektowaniem, usługi
w zakresie badań naukowych, badania techniczne, projektowanie
komputerów dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, opracowywanie projektów technicznych, architektura,
projektowanie dekoracji wnętrz, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, projektowanie systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów, oprogramowanie jako usługa [SaaS], chmura
obliczeniowa, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, hosting serwerów, usługi graficzne, stylizacja-wzornictwo
przemysłowe, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, ekspertyzy
towaroznawcze artykułów spożywczych i przemysłowych, przechowywanie danych elektronicznych. usługi biblioteczne, dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi reporterskie, tłumaczenia, trening umiejętności zawodowych.

(111) 325961
(220) 2019 05 29
(210) 500463
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UEP
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, artykuły biurowe
[z wyjątkiem mebli], materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, czcionki drukarskie, papier, karton, pudełka z papieru
lub kartonu, afisze, plakaty, albumy do wklejania, karty, książki, gazety, prospekty, broszury, kalendarze, przyrządy do pisania, sztychy, ryty-grawiura, litograficzne dzieła sztuki, obrazy-malarstwo, oprawione
lub nie, rysunki, papierowe artykuły piśmienne, torebki do pakowania
jako koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, 35 reklama,
zarządzanie działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, ocena możliwości
w zakresie działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
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usług, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, administrowanie
dotyczące marketingu, pomoc w zakresie planowania działalności
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, zarządzanie procesami
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, promowanie działalności gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych przez światowe sieci komputerowe lub Internet,
doradztwo biznesowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, udzielanie porad, wsparcia i informacji biznesowych w związku
ze współpracą firm, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie business intelligence-analityki biznesowej,
usługi dla przedsiębiorstw dotyczące zakładania firm, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi zarządzania biznesowego w zakresie
rozwoju przedsiębiorstw, audyt działalności gospodarczej, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, usługi public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, 36 usługi w zakresie badań ekonomiczno-finansowych,
usługi wycen i ocen finansowych, usługi w zakresie informacji ekonomicznej i finansowej, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w sprawach finansowych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi administratora nieruchomości, udzielanie porad i informacji związanych z finansami, udzielanie porad i informacji związanych
z ubezpieczeniami, udzielanie porad i informacji związanych z finansowaniem grantów, usługi finansowania, pozyskiwanie funduszy dla
rozwoju nowych technologii, finansowanie związane z badaniami
naukowymi, udzielanie informacji i doradztwa związane z finansowaniem, przydzielanie i finansowanie stypendiów edukacyjnych, 41 nauczanie, kształcenie, kształcenie studentów: podstawowe i podyplomowe, kształcenie kadr naukowych, kształcenie w celu zdobywania
i uzupełniania wiedzy, organizacja i prowadzenie kursów szkoleniowych i/lub seminariów, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
informacja o rozrywce, informacja o edukacji, usługi przekwalifikowania zawodowego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, publikowanie książek, usługi wydawnicze, publikowanie: książek,
skryptów, czasopism, publikacji drukowanych, prospektów, folderów
i katalogów, usługi biblioteczne, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi reporterskie, tłumaczenia, trening
umiejętności zawodowych, 42 usługi w zakresie prac naukowo-badawczych z dziedziny ekonomii i/lub towaroznawstwa i/lub informatyki, oceny techniczne związane z projektowaniem, usługi w zakresie
badań naukowych, badania techniczne, projektowanie komputerów
dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego,
opracowywanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, architektura, projektowanie dekoracji
wnętrz, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, projektowanie
systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów, oprogramowanie jako usługa [SaaS], chmura obliczeniowa, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, hosting serwerów, usługi
graficzne, stylizacja-wzornictwo przemysłowe, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, ekspertyzy towaroznawcze artykułów spożywczych i przemysłowych, przechowywanie danych elektronicznych.

(111) 325962
(220) 2019 05 29
(210) 500465
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732)	GACKI ŁUKASZ GACEX LOGISTICS, Czaplinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SECOND HAND from London
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(540)

(591) biały, czarny, czerwony, brązowy, niebieski, pomarańczowy,
ciemnozielony, ciemnoniebieski, ciemnopomarańczowy
(531) 02.03.23, 02.03.24, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież
młodzieżowa, odzież używana, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
odzieży, galanterii, odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, odzieży dziewczęcej, swetrów, topów, odzieży wierzchniej dla
kobiet i mężczyzn, odzieży wierzchniej dla dziewcząt i chłopców,
odzieży wierzchniej dla dzieci, odzieży sportowej, odzieży wieczorowej, odzieży treningowej, odzieży do spania, sukienek, sukni, t-shirtów, koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny damskiej,
bielizny męskiej, bielizny dziecięcej, obuwia, toreb, torebek.
(111) 325963
(220) 2019 05 30
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) KTK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e kopalnia.com
(540)

puterowych urządzeń peryferyjnych, akcesoriów komputerowych,
prowadzenie sprzedaży w zakresie urządzeń elektrycznych i elektronicznych do współpracy z komputerem, komputerowych urządzeń
peryferyjnych, akcesoriów komputerowych, za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej i Internetu, 37 usługi w zakresie: montażu, instalowania, konserwacji oraz naprawy komputerów, monitorów, drukarek
oraz pozostałego sprzętu elektronicznego, naprawa, konserwacja i instalacja sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych, usługi serwisowe sprzętu komputerowego.

(111) 325966
(220) 2015 06 12
(151) 2016 02 26
(441) 2015 09 28
(732)	GĄSOWSKI GRZEGORZ, Łapy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TermoPasty
(540)

(210) 443561

(210) 500499

(591) żółty, brązowy, pomarańczowy, czarny, szary
(531) 18.01.14, 18.01.25, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.15, 09.07.21
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel jako paliwo.
(111) 325964
(220) 2019 05 31
(210) 500541
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) levogland
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny zawierający lewotyroksynę.
(111) 325965
(220) 2013 03 19
(210) 411954
(151) 2019 10 30
(441) 2013 07 08
(732) MDM KOMPUTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MDM Komputery
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i osprzęt elektryczny i elektroniczny
do współpracy z komputerem, monitory, drukarki komputerowe,
głośniki, klawiatury komputerowe, myszy komputerowe, modemy,
skanery, mikrofony komputerowe, kamery wideo, pamięci komputerowe, mikroprocesory, dyski, magnetyczne nośniki danych, pendrive,
karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, komputerowe urządzenia
peryferyjne, notesy elektroniczne, notesy komputerowe, fotokopiarki,
35 prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie urządzeń
elektrycznych i elektronicznych do współpracy z komputerem, kom-

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla spawalnictwa
i budownictwa, aerozole i płyny techniczne, pasty antyodpryskowe,
pasty trawiące, pasty lutownicze.
(111) 325967
(220) 2018 05 11
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 02
(732)	GOOD FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Galeria Smaku Food &amp; Coffee
(540)

(210) 485855

(591) brązowy, czarny, biały
(531) 09.07.01, 09.07.19, 11.01.01, 11.01.02, 11.01.09, 26.01.01,
26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, bielizna stołowa papierowa, bony
wartościowe, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania
żywności, filtry do kawy papierowe, kalendarze, papierowe nakrycia
[obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, pióra i długopisy (artykuły biurowe), podstawki na stół papierowe, podstawki pod
kufle do piwa, pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki papierowe,
torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, ulotki, 21 butelki na napoje dla podróżnych,
dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, garnki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, okładki, uchwyty na karty
menu, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki
pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, przybory kuchenne, pudełka
obiadowe, serwetniki, serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa
stołowa], szklane naczynia do picia, talerze jednorazowego użytku,
talerze papierowe, termosy, termoizolacyjne pojemniki na żywność,
torby izotermiczne, 30 bułeczki słodkie, bułki, cheeseburgery, chleb,
cukier, czekolada pitna, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
herbata, herbata mrożona, kanapki, kanapki z parówką [hot dog],
kawa, kukurydza prażona [popcorn], lody, mięso zapiekane w cieście,
musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, pesto [sos], pierożki ravioli, pizza, placki, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, puddingi, sajgonki, sorbety
[lody], spaghetti, sushi, tacos [danie meksykańskie], tarty (z owocami),
tortille, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr
bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalko-
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holowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, soki, soki
warzywne, sorbety (napoje], woda [napoje), woda gazowana, woda
mineralna, woda sodowa, 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, badania dotyczące działalności gospodarczej, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 43 bary szybkiej obsługi |snack-bary|, kafeterie |bufety),
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie sal
na zebrania, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(111) 325968
(220) 2018 06 14
(151) 2019 02 07
(441) 2018 07 23
(732) TLNC GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Genius Formula
(540)

(210) 487114

(591) biały, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 35
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, reklama, usługi ekspertów w dziedzinie
efektywności biznesowej, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 41 doradztwo zawodowe, edukacja
religijna, informacja o edukacji, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, publikowanie książek, usługi trenerskie, doradztwo w zakresie życia osobistego, produkcja filmów
innych niż reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, 45 doradztwo duchowe.
(111) 325969
(220) 2018 06 18
(210) 487194
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) CONIVEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Certico
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 kleje, zaprawy klejowe, środki chemiczne do celów
przemysłowych, spoiwa do betonu, środki do napowietrzania betonu, środki impregnujące do betonu, mieszanki chemiczne do pielęgnacji betonu, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb
i olejów, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów,
środki do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, substancje
chemiczne stosowane przy wykańczaniu i obróbce metalu, preparaty chemiczne do matowienia i wytwarzania emalii, środki konserwujące do powierzchni budynków [chemiczne] inne niż farby lub
oleje, silikony, spoiwa stabilizacyjne, spoiwa hydrauliczne, spoiwa
powietrzne, materiały utwardzające, materiały osuszające, preparaty
impregnujące spoiwa, grunt, podkład pod tynk, preparaty do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], impregnaty przeciwko pla-
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mom, środki chemiczne odtłuszczające do stosowania w przemysłowych procesach produkcyjnych, środki do odtłuszczania stosowane
w procesach przemysłowych, grunt do ścian, grunt macierzysty, kleje
do gruntowania, środki do szorowania podczas procesów produkcyjnych, 2 powłoki do impregnacji wodoodpornej [farby], mieszaniny
do impregnacji wodoodpornej [farby], bejce, farby, lakiery pokosty,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
emalie, żywice naturalne, zaprawy farbiarskie, podkłady, szpachlówki, farby do gruntowania, koloranty, rozcieńczalniki, powłoki gruntowe, podkład gruntujący-grunt podtynkowy, grunt do podłoży betonowych, grunt do podłoży gipsowych, środki zabezpieczające przed
rdzą i niszczeniem drewna, murów oraz inne materiały w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych (w tym
w aerozolu) oraz rozcieńczalniki do powyższych związków i preparatów, środki zabezpieczające i izolujące przed wodą i wilgocią, preparaty zabezpieczające do metali, środki konserwujące cement (oleje),
mieszanki do konserwacji cementu, materiały do zabezpieczania
i konserwacji budynków [farby], mieszanki gruntujące, środki gruntujące w postaci farb, preparaty gruntujące z tworzyw sztucznych,
w postaci farby, preparaty przeciwwilgociowe przeciwgrzybiczne
stosowane w murarstwie, farby gruntowe, powłoki gruntowe, środki
gruntujące w postaci farb, 3 środki czyszczące do metalu, kamienia,
polerowania, środki do usuwania wosku z podłogi, środki do ścierania, odplamiania, 17 lakiery i farby izolacyjne, materiały, pianki i tkaniny izolacyjne, zaprawy i oleje izolacyjne, metalowe folie izolacyjne,
19 materiały budowlane niemetalowe, cement, beton, gips, gips
tynkarski, zaprawy budowlane, zaprawa murarska, zaprawa tynkarska, zaprawa wyrównująca, zaprawa posadzkowa, spoiwa murarskie,
tynk, grunt akrylowy pod tynk, tynk mineralny, tynki wewnętrzne
i zewnętrzne, gładź, gips, biała gładź gipsowa, podkład gruntujący,
silikaty, masy uszczelniające .

(111) 325970
(220) 2018 06 29
(210) 487678
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) FRIZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRIZO
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 29.01.04, 29.01.11, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 11 aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje chłodnic
do cieczy, aparatura i urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szafy chłodnicze, instalacje i urządzenia do chłodzenia, wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn, zasobniki
ciepła, instalacje sanitarne, czyste komory, dmuchawy jako części
instalacji do nawiewu, filtry jako części instalacji domowych lub przemysłowych, filtry powietrza do klimatyzacji, instalacje wodociągowe,
instalacje klimatyzacji, urządzenia klimatyzacji, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, kondensatory gazów inne niż części maszyn, kotły
do pralni, kotły grzewcze, kanały kominowe do kotłów grzewczych,
rury do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, naczynia do instalacji centralnego ogrzewania, aparatura
i urządzenia do oczyszczania powietrza, pompy ciepła, instalacje
do filtrowania powietrza, instalacje klimatyzacyjne powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, przewody jako części instalacji sanitarnych, rury będące częściami instalacji sanitarnych, rury kotłowe
centralnego ogrzewania, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje
do schładzania wody, wyciągi wentylacji, wyciągi wentylacji do laboratoriów, aparatura do wentylacji i klimatyzacji, wyciągi wentylacyjne, wentylatory klimatyzacyjne, aparatura i instalacja do zmiękczania
wody, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrzewacze wody, zbiorniki ciśnieniowe wody,
regulatory do wyciągów ogrzewnictwa, zasuwy kominowe, wyciągi
do ogrzewnictwa, zamrażarki, 37 budowa i konserwacja rurociągów,
budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja i naprawy ma-
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szyn, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków,
montaż i naprawy instalacji grzewczych, 42 badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii,
inżynieria techniczna, opracowywanie projektów technicznych.

(111) 325971
(220) 2018 06 09
(210) 486906
(151) 2019 09 23
(441) 2018 10 15
(732) KAZAR FOOTWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAZAR STUDIO
(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 dDVD
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,
chleb, 31 świeże owoce i warzywa, owoce morza (żywe), 32 napoje
bezalkoholowe, mrożone napoje owocowe, bezalkoholowe napoje
z soków owoców, napoje energetyzujące, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe i promocyjne przy 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, 39 usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, 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,
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, 45 planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, internetowe usługi zapoznawania osób.

(111) 325972
(220) 2018 07 09
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 24
(732) ORPEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORPEA POLSKA
(540)

(210) 487995

(591) niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 44 usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 325973
(220) 2018 08 03
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) ZEGAREK.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIELARZ
(510), (511) 32 piwo.

(210) 488989

(111) 325974
(220) 2018 08 03
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) ZEGAREK.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOWIDUCH
(510), (511) 32 piwo.

(210) 488991

(111) 325975
(220) 2014 06 16
(210) 430036
(151) 2015 05 15
(441) 2014 09 29
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sensivella
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji, kosmetyki dla niemowląt
i dzieci, kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 5 preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna, żywność
do celów medycznych, wyroby medyczne, płyny, krople, żele, emulsje, aerozole do celów medycznych, plastry do celów medycznych,
materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, maści
i żele do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne.
(111) 325976
(220) 2018 08 03
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) ZEGAREK.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRUCZE
(510), (511) 32 piwo.

(210) 488993

Nr 3/2020
(111) 325977
(220) 2018 08 03
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) ZEGAREK.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚNIEŻNY KOCIOŁ
(510), (511) 32 piwo.
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(210) 489002

(111) 325978
(220) 2018 09 25
(210) 490966
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732)	ENEXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enexon
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 01.15.03, 26.02.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 przecinaki, przyrządy tnące, 11 oprawy oświetleniowe,
25 koszulki z krótkim rękawem, odzież robocza, 35 usługi handlu
hurtowego i detalicznego produktami i materiałami elektrotechnicznymi, 39 dostawa towarów, magazynowanie, usługi logistyczne, pakowanie towarów, 42 audyt energetyczny, audyt oświetlenia.
(111) 325979
(220) 2018 10 04
(210) 491293
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732)	NOVAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VitaStar
(540)

(591) jasnozielony, zielony, jasnopomarańczowy, pomarańczowy
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 5 lecznicze pasze dla zwierząt, preparaty witaminowe i mineralne stosowane do pasz, lecznicze premiksy i uzupełniające lecznicze mieszanki
paszowe, pozostałe dodatki i komponenty paszowe stosowane
do celów leczniczych i profilaktycznych, 31 pasze dla zwierząt, środki
żywienia zwierząt, w szczególności surowce paszowe, dodatki paszowe, premiksy, mieszanki paszowe uzupełniające oraz pasze pełnoporcjowe.
(111) 325980
(220) 2018 10 04
(210) 491297
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732)	NOVAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VitaStar
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 5 lecznicze pasze dla zwierząt, preparaty witaminowe i mineralne stosowane do pasz, lecznicze premiksy i uzupełniające lecznicze mieszanki
paszowe, pozostałe dodatki i komponenty paszowe stosowane
do celów leczniczych i profilaktycznych, 31 pasze dla zwierząt, środki
żywienia zwierząt, w szczególności surowce paszowe, dodatki paszowe, premiksy, mieszanki paszowe uzupełniające oraz pasze pełnoporcjowe.
(111) 325981
(220) 2019 02 24
(210) 496343
(151) 2019 08 13
(441) 2019 04 15
(732) SZCZEKOT TAMARA NIEPUBLICZNY JĘZYKOWY ŻŁOBEK
WESOŁE BĄBELKI, Wrocław (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESOŁE BĄBELKI
(540)

(591) biały, niebieski, pomarańczowy, różowy, zielony
(531) 04.05.21, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, usługi w zakresie edukacji i nauczania,
usługi nauczania percepcyjnego, usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, nauczanie języków, edukacja językowa, usługi nauki
języka obcego, nauczanie dzieci języków obcych poprzez rekreację,
usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nauczania, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, kształcenie w zakresie
kultury fizycznej dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, nauka tańca
dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, zajęcia zorganizowane dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi edukacyjne
dla dzieci w postaci grup zabaw, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, udostępnianie obszarów
rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, 43 żłobki i ośrodki opieki dziennej, usługi w zakresie żłobków, opieka nad dziećmi
w żłobkach, żłobki dla dzieci, mobilne żłobki, udzielanie informacji
na temat usług żłobków, opieka nad dziećmi w klubach malucha.
(111) 325982
(220) 2010 11 15
(210) 377729
(151) 2019 11 05
(441) 2011 02 28
(732) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych,
Spółka Akcyjna, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) happy club
(540)

(591) niebieski, różowy, czarny
(531) 03.02.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 pielucho-majtki z papieru lub celulozy (jednorazowe),
pieluszki z papieru lub celulozy (jednorazowe).
(111) 325983
(220) 2011 07 14
(210) 387837
(151) 2019 11 05
(441) 2011 10 24
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRA POTATO VODKA
(540)

(531) 03.07.01, 03.07.16, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
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(111) 325984
(220) 2014 01 15
(210) 423652
(151) 2019 11 08
(441) 2014 04 28
(732) SKAŁECKI ANDRZEJ, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Care4You
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do odchudzania, maseczki
i mleczka kosmetyczne, kremy, maści do celów kosmetycznych, mydła, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne i inne środki lecznicze, wyroby medyczne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność suplementarna do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, napoje
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki odżywcze
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, 35
usługi w zakresie badań rynku i analizy badań rynkowych, usługi
badania opinii publicznej, usługi zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, placówkami medycznymi, sanatoriami, szpitalnymi domami
opieki, 41 edukacja przedszkolna oraz szkolna, usługi w zakresie edukacyjnych oddziałów opieki dziennej dla dzieci i młodzieży, 42 usługi
badawczo-rozwojowe, usługi konsultacyjne w odniesieniu do naukowych badań chemicznych, usługi konsultacyjne w odniesieniu
do poszukiwania i oceny nowych leków oraz związków chemicznych
mających znaczenie diagnostyczne, usługi w zakresie pomocy technicznej, usługi diagnostyczne, usługi obliczeniowe, usługi w dziedzinie biotechnologii, usługi doradcze w odniesieniu do wyżej wymienionych, 43 opieka nad dziećmi, żłobki, usługi w zakresie opieki nad
dziećmi świadczone w obiektach handlowych, 44 usługi konsultacyjne w zakresie badań farmaceutycznych, udostępnianie informacji medycznej, usługi konsultacyjne odnoszące się do diagnostyki,
profilaktyki i terapii, usługi medyczne, pielęgniarskie i dentystyczne,
usługi szpitalnych domów opieki, usługi sanatoriów, prowadzenie
zakładów opieki zdrowotnej i placówek medycznych, 45 usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców.
(111) 325985
(220) 2014 04 14
(210) 427467
(151) 2019 11 07
(441) 2014 08 04
(732) MARCINISZYN ZAKŁAD MIĘSNY PNIÓW SPÓŁKA JAWNA,
Pniów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PASZTET SZEFA
(510), (511) 29 pasztety mięsne, pasztety drobiowe, pasztety z dodatkami smakowymi: owoców, warzyw i ziół, grzybów, nasion, w tym
dyni, sezamu, słonecznika, siemienia.
(111) 325986
(220) 2014 04 14
(210) 427469
(151) 2019 11 06
(441) 2014 08 04
(732) MARCINISZYN ZAKŁAD MIĘSNY PNIÓW SPÓŁKA JAWNA,
Pniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tadeusz MARCINISZYN Zakład Mięsny Pniów
(540)

(591) biały, szary, ciemnoszary, czerwony
(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 wyroby wędliniarskie: szynki, polędwice, karczki, schaby, wędzonki, kiełbasy, bekony, boczki, kabanosy, golonka, pieczenie, salami, salcesony, parówki, metki, pasztetowa, pasztety mięsne
i drobiowe, kaszanka, wyroby mięsne smażone, pieczone, wędzone,
grillowane, konserwy mięsne, smalec, słonina, wyroby okazjonalne:
zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, w tym zestawy śniadaniowe obejmujące wędlinę, pasty, nadzienia i przekąski
mięsne, wyroby garmażeryjne: bigos, flaczki, fasolka po bretońsku,
gołąbki, galaretki mięsne, galaretki mięsno-warzywne, krokiety z kapustą i grzybami, krokiety z mięsem, gotowe dania i potrawy na bazie ziemniaków: kopytka, leniwe pierogi, placki i kluski ziemniaczane,
pyzy, krokiety spożywcze, owoce i warzywa konserwowane, przecie-

ry z owoców i warzyw, kapusta kiszona, ogórki kiszone, korniszony,
pikle, galaretki, dżemy, powidła, 35 usługi prowadzenia sklepów
oferujących do sprzedaży produkty takie jak: wyroby mięsne i wędliny oraz produkty regionalne z branży spożywczej i przetwórstwa
mięsnego, w szczególności tradycyjne wędliny bez konserwantów,
wyroby garmażeryjne, gotowe dania i potrawy na bazie mąki spożywczej, gotowe dania i potrawy na bazie ziemniaków, przetwory
z owoców i warzyw, reklama wędlin, w tym za pośrednictwem strony
internetowej, dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów i broszur na temat wędlin, zarządzanie i pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, organizowanie sieci franchisingowej w zakresie wyrobów
mięsnych i wędlin oraz produktów i potraw regionalnych z branży
spożywczej i przetwórstwa mięsnego, usługi doradcze w zakładaniu
lub prowadzeniu sieci sklepów, usługi w zakresie organizacji i zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów.

(111) 325987
(220) 2014 03 13
(210) 426039
(151) 2015 01 16
(441) 2014 06 23
(732) BIGGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zalesie Górne (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIGGARDEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje
dietetyczne do celów leczniczych z wyjątkiem bakterii używanych
jako dodatki do produktów mlecznych oraz bakterii używanych przy
produkcji produktów mlecznych, 44 usługi medyczne, usługi higieniczne i pielęgnacyjne istot ludzkich lub zwierząt.
(111) 325988
(220) 2014 09 18
(210) 433569
(151) 2019 11 08
(441) 2015 01 05
(732)	ANTOSZCZAK PATRYCJA, Zamość (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OGÓLNOPOLSKI MEMORIAŁ TANECZNY IM. ANDRZEJA
ANTOSZCZAKA
(510), (511) 41 dyskoteki, edukacja, imprezy sportowe, informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, klubowe, kompozycje muzyczne, konkursy, kształcenie praktyczne, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
organizowanie konkursów, organizowanie zawodów sportowych,
praktyka, produkcja filmów innych niż reklamowych, prowadzenie
koncertów, przyjęcia, rozrywka, spektakle, spektakle na żywo, sport,
usługi szkół, warsztaty, zawody sportowe, zjazdy.
(111) 325989
(220) 2014 11 14
(210) 435712
(151) 2019 11 07
(441) 2015 03 02
(732) SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOMPIN
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne, płyny i krople do oczu, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, 10 aparatura i instrumenty medyczne.
(111) 325990
(220) 2015 03 31
(210) 440893
(151) 2019 11 04
(441) 2015 07 20
(732) POGODA GŁADKI GRZESIEK SP.K., Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mylo
(540)

(591) biały, fioletowy, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 45 usługi prawne, usługi adwokackie, usługi radców
prawnych, badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów.

(111) 325991
(220) 2015 04 07
(210) 441138
(151) 2019 10 18
(441) 2015 07 20
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BCAA V-TEC
(510), (511) 5 dietetyczne substancje do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, odżywki, mineralne dodatki do żywności, preparaty witaminowe.
(111) 325992
(220) 2015 04 07
(210) 441140
(151) 2019 10 18
(441) 2015 07 20
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	G.R.O.M
(510), (511) 5 dietetyczne substancje do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, odżywki, mineralne dodatki do żywności, preparaty witaminowe.
(111) 325993
(220) 2015 08 17
(210) 445951
(151) 2019 11 04
(441) 2015 11 23
(732) SOLINEA MARIUSZ TRUS PAWEŁ BOGUSZ SPÓŁKA JAWNA,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Borówkowe KROPLE DO OCZU
(540)

(591) granatowy, fioletowy, różowy, niebieski
(531) 01.15.01, 26.02.07, 26.07.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 borówkowe krople do oczu.
(111) 325994
(220) 2015 08 17
(210) 445962
(151) 2019 11 04
(441) 2015 11 23
(732)	GRUPA LEW SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miniBill
(540)

(591) żółty, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie elektryczne, kasy rejestrujące, komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, maszyny liczące, programy komputerowe, urządzenia przetwarzające dane, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe, czytniki [sprzęt przetwarzania danych], czytniki
kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, elektroniczne etykietki
towarów, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, karty magnetyczne zakodowane, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, żeglarskie, urządzenia
nawigacyjne, nośniki danych do odczytu i zapisu wizualnego i/lub maszy-
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nowego, które są odpowiednie do zaksięgowania transakcji premiowych
włącznie z nośnikami danych ze zintegrowaną funkcją płatniczą lub telekomunikacyjną, 35 usługi w zakresie agencji informacji handlowej, usługi w zakresie agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie agencji
badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie czynności biurowych,
usługi doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą i zarządzania personalnego, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, outsourcing [doradztwo handlowe], usługi doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania działalności
gospodarczej dotyczące systemów pozyskania i lojalności klienta, usługi
marketingowe celem pozyskania i lokalizowania klienta, usługi w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych, usługi ekspertyz w zakresie
działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji gospodarczej,
usługi w zakresie sortowania informacji w bazach komputerowych, usługi wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie pokazów towarów, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama, usługi w zakresie organizowania sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi skomputeryzowanego
zarządzania plikami i pozyskiwaniem danych do komputerowych baz
danych, usługi w zakresie transkrypcji przekazu, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi
w zakresie wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie zarządzania
hotelami, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej
dotyczącej towarów spożywczych, leków, żywności dietetycznej, sprzętu
elektronicznego, komputerów, telefonów, urządzeń komunikacyjnych,
urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania danych, dźwięku
lub obrazu, nośników danych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni z towarami spożywczymi, lekami, żywnością dietetyczną, sprzętem elektronicznym, komputerami, telefonami,
urządzeniami komunikacyjnymi, urządzeniami do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania danych, dźwięku lub obrazu, nośnikami danych, 36
usługi w zakresie analiz finansowych, usługi w zakresie organizowania
funduszy na cele dobroczynne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie
operacji finansowych, usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
ubezpieczeniowe doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi agencji pobierania opłat, usługi w zakresie emisji kart kredytowych, obsługa kart kredytowych i płatniczych,
usługi w zakresie operacji rozrachunkowych, transfer elektroniczny środków finansowych i kapitału, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie zarządzania majątkiem, usługi agencji nieruchomości, 38 usługi agencji informacyjnej,
informacja o telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
usługi w zakresie przesyłania danych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputerów, usługi w zakresie
komunikacji radiowej, usługi w zakresie komunikacji telefonicznej, usługi w zakresie komunikacji telegraficznej, usługi w zakresie komunikacji
satelitarnej, usługi w zakresie poczty elektronicznej, usługi w zakresie
przesyłania wiadomości, usługi w zakresie telefonii komórkowej, usługi
w zakresie łączności, usługi telefoniczne i telegraficzne, wypożyczanie
modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przekazywania informacji, usługi w zakresie łączności
poprzez terminale komputerowe, usługi telekomunikacyjnych ogłoszeń
elektronicznych, przydzielanie dostępu do baz danych, 39 usługi w zakresie informacji o składowaniu i transporcie, usługi dostarczania towarów
zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie towarów, dostarczanie
przesyłek, usługi magazynowania, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie magazynów, usługi pakowania produktów i towarów, wypożyczanie pojazdów, usługi przewożenia ładunków, usługi składowania,
pośrednictwo w transporcie, usługi transportowe, usługi transportu podróżnych, usługi rezerwacji podróży, usługi rezerwacji miejsc na podróż,
41 nauczanie, kształcenie praktyczne [pokazy], w tym dotyczące systemów pozyskania i lojalizowania klienta, rozrywka, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie i prowadzenie szkoleń w tym dotyczące systemów pozyskania i lojalizowania klienta, tłumaczenia, 42 udostępnianie miejsca

202

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 3/2020

na serwerach [strony internetowe], w tym w zakresie obsługi programu
do pozyskania i lojalizowania klienta, usługi instalacji oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, usługi
w zakresie konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, w tym
w zakresie obsługi programu do pozyskania i lojalizowania klienta, wypożyczanie komputerów, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, w tym w zakresie obsługi programu
do pozyskania i lojalizowania klienta, projektowanie systemów komputerowych, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych.

(111) 325995
(220) 2015 09 18
(210) 447131
(151) 2019 11 05
(441) 2015 12 21
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PALPEDERM
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów,
kosmetyki dla niemowląt i dzieci, kosmetyki ochronne, preparaty
do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność
dietetyczna, żywność do celów medycznych, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych,
kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne .
(111) 325996
(220) 2015 09 18
(210) 447139
(151) 2019 11 05
(441) 2015 12 21
(732) IM VINARIA BOSTAVAN SRL, Vulcăneşti, Etulia, UTA Găgăuzia (MD)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vin de Consum Curent DE DESERT MONASTYR KAGOR SM 117
VINARIA BOSTAVAN Produs si imbuteliat la IM Vinaria Bostavan SRL,
s. Etulia PRODUCT OF MOLODOVA
(540)

(591) biały, czerwony, żółty, fioletowy, niebieski
(531) 05.13.25, 07.01.03, 25.01.01, 25.01.05, 25.07.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe ( za wyjątkiem piwa ).
(111) 325997
(220) 2015 09 18
(151) 2019 11 04
(441) 2015 12 21
(732)	GMINA ZIĘBICE, Ziębice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PÓŁMARATON HENRYKOWSKI
(540)

(210) 447145

(220) 2015 12 02
(441) 2016 03 14

(591) ciemnoniebieski, czerwony, fioletowy, niebieski,
pomarańczowy, zielony, żółty
(531) 05.07.20, 05.07.21, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
bita śmietana, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, daktyle, owoce kandyzowane, kompot, napoje mleczne,
napoje mleczne z przewagą mleka, sałatki owocowe, sałatki warzywne, przekąski na bazie owoców, rodzynki, 30 kawa, napoje na bazie
kawy, napoje kawowe z mlekiem, preparaty roślinne zastępujące
kawę, kawa niepalona, kawa nienaturalna, herbata, napoje na bazie
herbaty, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, napoje
kakaowe z mlekiem, czekolada, napoje na bazie czekolady, napoje
czekoladowe z mlekiem, 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, lody spożywcze, desery lodowe, ciasta,
ciastka, cukierki, karmelki, pastylki, pralinki, guma do żucia nie do celów medycznych, herbatniki, krakersy, kanapki, wrap’y, przekąski,
bułki, bułeczki słodkie, drożdżówki, sałatki, 31 ziarna i produkty
rolne, świeże owoce i warzywa, migdały, orzechy, orzeszki, 32 piwo,
piwo imbirowe, piwo słodowe, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, wody, wody sodowe, wody stołowe, napoje gazowane,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy, soki ze świeżo wyciskanych
owoców, nektary owocowe, soki warzywne, koktajle bezalkoholowe,
shakes, smoothies, sorbety, lemoniada, syropy do lemoniady, syropy
do napojów, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 franchising-usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej w sieci pod określoną marką, usługi związane z zawieraniem kontraktów franchisingowych, doradztwo w zakresie franchisingu, zgromadzenie w punktach sprzedaży różnych produktów
tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w dobrych warunkach takich towarów jak: napoje alkoholowe i bezalkoholowe, wyroby cukiernicze i słodycze, kawa, herbata, soki, 43
świadczenia usług w zakresie prowadzenia barów szybkiej obsługi,
kafeterii, kawiarni, restauracji, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
(111) 325999
(220) 2015 12 21
(210) 450676
(151) 2019 11 05
(441) 2016 03 29
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FAKTY KOŚCIAŃSKIE
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 czasopisma, broszury,
mapy, kalendarze.

(591) pomarańczowy, zielony, czarny
(531) 02.01.08, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych.
(111) 325998
(151) 2019 11 07

(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) papaya JUICE BAR
(540)

(210) 449963

(111) 326000
(220) 2016 01 28
(151) 2019 11 04
(441) 2016 05 09
(732) PORUCZNIK ARTUR PRO JURIS KANCELARIA
ODSZKODOWAWCZA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pro juris

(210) 451745
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(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, dostarczanie informacji w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym informacji dostarczanych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych,
w systemie on-line, za pomocą Internetu i multimedialnej ogólnoświatowej sieci komputerowej WWW, czynności biurowe, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie rachunkowości, księgowości i audytu, usługi w zakresie prowadzenia spraw podatkowych
i doradztwa w tej dziedzinie, usługi przetwarzania danych w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w dziedzinie:
ubezpieczeń i finansów, ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania w dziedzinie ubezpieczeń,
usługi badania rynku, organizowania wystaw i targów handlowych,
pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej i handlowej przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, reklama, 41
organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia, usługi
organizowania szkoleń, seminariów, sympozjów, warsztatów, nauczanie, organizowanie i prowadzeni konferencji, organizowanie i prowadzeni seminariów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(111) 326001
(220) 2018 08 20
(210) 489516
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) PACHOŁ MONIKA F.H.U. MONTYNK, Przemęczanki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUTZ-P4
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 7 agregaty tynkarskie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
agregatów tynkarskich za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 326002
(220) 2018 12 14
(210) 493852
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga POLANKI KIEŁBASKI WĘDZONE
(540)
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05.09.17, 05.09.22, 05.09.23, 05.03.11, 05.03.14, 11.01.04, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.08, 26.04.12,
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 bekon,
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki,
galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy
mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty
gotowe na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny,
35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, sondaże, organizowanie wystaw lub targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet z: dietetyczną żywnością
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży
mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy,
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso
konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek,
produkty gotowe na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, sosy mięsne,
szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy
szpik kostny jadalny, i przetworów z mięsa włączając wyroby z drobiu
i królików, konserw mięsnych, podrobów mięsnych i krwi, produktów
mięsopodobnych, produktów gotowych na bazie mięsa lub wędlin,
w branżach: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
(111) 326003
(220) 2018 12 28
(151) 2019 11 05
(441) 2019 06 24
(732)	Hyva Holding B.V., Alphen aan den Rijn (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRUCK COMPONENTS
(540)

(210) 494321

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi promocji i reklamy sprzedaży, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa handlowego
w kupnie, sprzedaży, imporcie i eksporcie, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej (również online) dotyczące następujących towarów: komponenty i części do samochodów ciężarowych, maszyny,
urządzenia, przyrządy i narzędzia, silniki, sprzęgła i skrzynie biegów,
złączki i organy transmisyjne, maszyny, urządzenia i przyrządy hydrauliczne, cylindry hydrauliczne, mnożniki ciśnienia hydraulicznego, pompy hydrauliczne, zawory hydrauliczne, urządzenia i przyrządy pneumatyczne, cylindry pneumatyczne, pneumatyczne mnożniki
ciśnienia, wentylatory, kompresory, narzędzia, urządzenia ładujące,
obwody hydrauliczne lub pneumatyczne do pojazdów lądowych,
zawory, cylindry, komponenty i części do ww. towarów, oferowane
online usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej komponentów i części do samochodów ciężarowych, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych.

(591) biały, brązowy, czarny, czerwony, srebrny, zielony, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 08.01.01, 08.01.06, 08.03.08, 08.03.12, 08.05.01, 08.05.03,

(111) 326004
(220) 2019 01 28
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 24
(732) SHARMA TAPINDER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tapi Gotuje

(210) 495277
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(540)

(591) czerwony, czarny, szary, grafitowy, biały
(531) 02.01.01, 02.01.11, 11.01.02, 11.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 przyprawy, gotowe dania z ryżu, dania gotowe suche
lub w płynie, zawierające głównie ryż, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów kulinarnych i kursów gotowania.
(111) 326005
(220) 2019 02 14
(210) 495920
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 24
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AQUA ZDRÓJ NATURALNA WODA MINERALNA
(540)

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje, zwłaszcza napoje chłodzące na bazie wody, bezalkoholowe napoje w tym napoje gazowane i niegazowane, lemoniady, soki owocowe,
soki warzywne, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, napoje bezalkoholowe, drinki bezalkoholowe, syropy,
esencje, koncentraty i inne preparaty do przygotowywania napojów.
(111) 326006
(220) 2019 02 18
(210) 496027
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) CHŁODNICKA MAGDALENA PPHU VITO, Turek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITO Namioty
(540)

(591) czarny, szary, pomarańczowy, jasnopomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.01.13, 26.11.01,
26.11.13
(510), (511) 18 kije do parasoli, kółka do parasoli, parasole, pokrowce na parasole, parasole przeciwdeszczowe i przeciwsłoneczne,
szkielety do parasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych,
parasolki, rączki do parasoli, komplety podróżne-wyroby skórzane,
kufry podróżne, torby podróżne, plecaki, walizki, torby sportowe,
torby na kółkach, 20 paliki namiotowe niemetalowe, stojaki na parasole, haki do zasłon, kółka do zasłon, karnisze do zasłon, kontuary,

kosze niemetalowe, parawany meblowe, obiekty nadmuchiwane
powietrzem do reklamy, siedzenia metalowe, stoiska wystawowe,
22 brezenty, drabinki sznurowe, hamaki, kapok, markizy, namioty,
plandeki, płótno na żagle, taśmy do żaluzji, pasy skórzane, wiązadła
niemetalowe, włókna tekstylne, taśmy do związywania nie metalowe, 35 prowadzenie usług w zakresie: prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych jak ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, telewizyjna, prasowa, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produktów z zakresu
sprzętu i oprzyrządowania turystyki jak: namioty, altany, hamaki, torby, plecaki, pokrowce na sprzęt turystyczny oraz sprzętu do prowadzenia działalności handlowej jak: siedziska, stoły, parawany, różne
namioty handlowe – tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie
i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, prowadzenie agencji
importowo-eksportowej, agencji informacji handlowej, agencji reklamowej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych .

(111) 326007
(220) 2019 02 19
(210) 496070
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRIATHLON IN DA HOUSE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi public
relations, 41 organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów, usługi związane z działalnością kulturalną, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych, w formie rozrywki, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
(111) 326008
(220) 2019 02 21
(210) 496257
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 15
(732) ZWIĄZEK ZAWODOWY OLZA W CIESZYNIE, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Związek Zawodowy ‚’OLZA’’ w Cieszynie
(540)

(591) brązowy
(531) 03.01.14, 26.01.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo w zakresie
zasobów ludzkich, usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pracowników, usługi administracyjne w zakresie programów
przekazywania udziałów pracownikom, wsparcie dla pracowników
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w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, ocena potrzeb personelu, usługi związane z personelem, usługi konsultingowe związane z personelem.

(111) 326009
(220) 2019 03 06
(210) 496803
(151) 2019 11 08
(441) 2019 06 17
(732) KACZMAREK MAGDALENA ME&MOM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Me&Mom
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznych towarów
takich jak: odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, obuwie
damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce, prowadzenie sklepów,
hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji
internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w tej klasie.
(111) 326010
(220) 2016 08 30
(210) 460894
(151) 2019 11 04
(441) 2016 12 05
(732) SKOWRONEK TOMASZ INTHERMO, Radomsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTHERMO
(540)
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do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, wielofunkcyjne zabawki dla
dzieci, zabawki, zabawki akcji na baterie, zabawki dla dzieci, zabawki
edukacyjne, zabawki muzyczne, zabawki na baterie, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki sprzedawane w formie
zestawów, zabawki w postaci puzzli, zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki wykonane z drewna, zabawki wykonane z gumy,
zabawki z tworzyw sztucznych, zabawkowe cymbałki, zabawkowe
odtwarzacze kasetowe, zabawkowe pianina, zabawkowe trąbki,
zestawy do zabawy, zestawy gier planszowych, 29 konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
jogurt, jogurt sojowy, jogurt z mleka koziego, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, kompozycje owoców przetworzonych,
krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, lukrowane
(owoce-), margaryna, masła solone, maślanka, masło, masło do użytku w gotowaniu, masło mieszane, masło z ziołami, mielonki (konserwy), mieszanki do zup, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki
owoców suszonych, mleczne produkty, mleko, mleko o różnych smakach, napoje mleczne, napoje mleczne zawierające owoce, napoje
na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje z jogurtu, napoje
z produktów mlecznych, produkty z suszonych owoców, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, sałatki owocowe, sałatki warzywne, suszone owoce, twaróg, warzywa liofilizowane, warzywa mrożone, warzywa suszone.

(111) 326012
(220) 2017 05 26
(210) 472226
(151) 2019 11 07
(441) 2017 07 24
(732) CHMIELOWSKA-KUSZ MARCELA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEAUTIFLY
(540)

(531) 02.01.23, 02.01.30, 02.05.23, 02.05.30, 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, 19 płyty niemetalowe ze styropianu, płyty styropianowe, podkłady niemetalowe.
(111) 326011
(220) 2017 04 19
(210) 470661
(151) 2019 11 07
(441) 2017 07 17
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jaka to melodia
(510), (511) 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, artykuły do zabawy
dla dzieci, artykuły i sprzęt sportowy, bąki [zabawki], balony, cymbałki będące zabawkami muzycznymi, cymbałki do zabawy, edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci,
elektroniczne gry planszowe, elektroniczne urządzenia rozrywkowe
zawierające wyświetlacze ciekłokrystaliczne, elektroniczne zabawki
do nauki, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, elektryczne figurki
do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, gitary do zabawy, gra w domino, gramofony zabawkowe, gry, gry akcji zręcznościowe, gry elektroniczne, gry elektroniczne inne niż te przystosowane
do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, gry fabularne,
gry-łamigłówki, gry muzyczne, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry przystosowane do użytku
z odbiornikami telewizyjnymi, gry quizowi, gry towarzyskie, gry towarzyskie na przyjęcia, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, instrumenty muzyczne zabawkowe, konsole do gier, kontrolery do konsoli
gier, łamigłówki, maty z puzzli piankowych [zabawki], pluszowe zabawki, przenośne [podręczne] elektroniczne gry wideo, przenośne
[podręczne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo, przenośne [podręczne]
gry z ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami, przyrządy do zabawy
do użytku w przedszkolach i żłobkach, puzzle, puzzle [zabawki],
sklepy zabawkowe, śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty,
podarki na przyjęcia], sprzęt do gier wideo, tarcze elektroniczne,
tarcze elektroniczne do gier, telefony do zabawy, układanki [puzzle],
urządzenia do domowych gier wideo, urządzenia do gier, urządzenia do gier komputerowych, urządzenia do gier wideo podłączane
do telewizorów, urządzenia do rozrywki przystosowane wyłącznie

(531) 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs,
kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające
do celów kosmetycznych, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji
włosów, preparaty do demakijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty
toaletowe, zestawy kosmetyków, 10 aparatura do mikrodermabrazji,
aparaty do masażu wibracyjnego, galwaniczna aparatura terapeutyczna, pasy galwaniczne do celów medycznych, podgrzewane
podkłady, elektryczne, do celów leczniczych, przyrządy do masażu
estetycznego, przyrządy elektryczne do akupunktury, urządzenia
do leczenia trądziku, urządzenia do masażu, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, urządzenia i instrumenty medyczne,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia terapeutyczne
z gorącym powietrzem, zestawy do irygacji, 21 gąbki do makijażu,
gąbki toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne
puderniczki [kompakty], pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy toaletowe, szczoteczki do brwi,
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szpatułki kosmetyczne,
urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych.
(111) 326013
(220) 2018 08 03
(210) 489050
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 15
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540) TWEED 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 siew-
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nych 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, produkty z konopi, mianowicie maści, koncentraty past i nalewki zawierające
kanabinoidy, 34 marihuana, konopie siewne i jej pochodne, pochodne
marihuany i konopi siewnych, konopie siewne w kapsułkach, konopie
siewne w spreju, ekstrakty z marihuany, mianowicie haszysz, żywice
i oleje, produkty zawierające konopie, mianowicie olejki, konopie,
produkty do podawania marihuany i marihuany leczniczej, mianowicie fajki ręczne, fajki wodne, nargile, waporyzatory doustne, przybory
dla palaczy, mianowicie fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory,
urządzenia rozpylające, waporyzatory, 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 dotyczącej 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, odzieży i akcesoriów odzieżowych,
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, cygarniczek,
44 uprawa i hodowla marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych, usługi ogrodnicze, sadzenie roślin, ogrodnictwo, usługi szkółek
roślin, wynajem oranżerii i szklarni dla ogrodnictwa, usługi farmaceutyczne w zakresie 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) 326014
(151) 2019 04 09

(220) 2018 11 20
(441) 2018 12 27

(210) 492871

(732)	Endemol Shine UK Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) ŚPIEWAJMY RAZEM. ALL TOGETHER NOW
(510), (511) 9 aplikacje mobilne do pobrania, komputerowe oprogramowanie użytkowe, nagrania audio i wideo do pobrania, programy
telewizyjne oraz nagrania wideo do pobrania, oprogramowanie
do gier wideo i kartridże do gier, oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie umożliwiające przesyłanie, publikowanie,
pokazywanie, wyświetlanie, oznaczanie, publikowanie za pośrednictwem bloga, udostępnianie lub dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacyjnych, programy komputerowe do sprzętu do gier wideo,
nośniki do przechowywania danych z nagraniami dźwięku i obrazów, nagraniami muzycznymi, nagraniami przedstawień muzycznych, filmami, programami telewizyjnymi i grami wideo, nagrania
wideo i nagrania dźwiękowe do pobrania (włącznie z programami
telewizyjnymi), kontrolery, dżojstiki i karty pamięci do gier wideo,
oprogramowanie do gier przenośnych z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry internetowe do pobrania (oprogramowanie) do używania w telefonach komórkowych i za pośrednictwem Internetu,
oprogramowanie do dzwonków do telefonów komórkowych, gier,
wygaszaczy ekranu, logo, do przetwarzania innych treści audio i/lub
wizualnych, takich jak: fotografie, (krótkie) filmy wideo i projekty graficzne (grafiki), które to materiały są oferowane i/lub przekazywane
za pośrednictwem Internetu lub za pośrednictwem innych środków
elektronicznych, takich jak krótkie wiadomości tekstowe [SMS] lub
numery telefonów komórkowych i mogą być oglądane, zamawiane
i/lub pobierane przez konsumentów i/lub użytkowników za pośrednictwem tychże środków, do użytku na telefonach komórkowych lub
innym sprzęcie elektronicznym, takim jak komputery i smartfony, nośniki sygnałów dźwiękowych i/lub sygnałów wideo, nagrania wideo
do pobrania dostarczone z Internetu, podkładki pod myszy komputerowe, futerały i etui na telefony komórkowe, smartfony i tablety,
dopasowane, aplikacje na telefony komórkowe, smartfony, tablety
i inne urządzenia do komunikacji bezprzewodowej, 28 zabawki, gry,
gry planszowe, puzzle, akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo,
urządzenia i przyrządy do gier komputerowych, karty do gry, gry
karciane, plansze do gier, urządzenia rozrywkowe przystosowane
do używania z urządzeniami telewizyjnymi i ekranami telewizyjnymi, elektroniczne urządzenia rozrywkowe do używania z urządzeniami telewizyjnymi i/lub odbiornikami telewizyjnymi, gry komputerowe przystosowane do używania z odbiornikami telewizyjnymi,
przenośne urządzenia rozrywkowe, automaty do gier na monety, 41
nauczanie, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem radia,
programów telewizyjnych i filmów, usługi rozrywkowe, w tym opracowywanie, kompilacja, produkcja i realizacja programów radiowych
i telewizyjnych i/lub programów dostarczanych za pośrednictwem
mediów, w tym Internetu, produkcja i rozpowszechnianie nagrań
audio i/lub wideo oraz programów radiowych i telewizyjnych oraz
filmów, dostarczanie cyfrowych nagrań wideo i/lub audio, nie do pobrania, za pośrednictwem sieci komputerowych takich jak Internet,
dostarczanie elektronicznych obrazów oraz dzieł sztuki, nie do pobrania, online z baz danych lub z Internetu, dostarczanie usług edukacyjnych świadczonych przez programy telewizyjne, imprezy kulturalne, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, w tym spektakli
i programów telewizyjnych produkowanych przez osoby trzecie,
kompilacja, produkcja i realizacja filmów, przedstawień teatralnych,
przedstawień estradowych i musicali, opracowywanie i kompilacja,
organizacja przedstawień objazdowych do celów rozrywkowych, interaktywna rozrywka telewizyjna, usługi rozrywkowe na żywo, organizowanie, produkcja i prezentacja przedstawień na żywo, występy
grup muzycznych na żywo, widowiska komediowe na żywo, pokazy
taneczne, muzyczne i modowe, wypożyczanie filmów i taśm wideo,
hazard, usługi wydawnicze, publikacja i wypożyczanie książek, gazet, czasopism i innych periodyków, wypożyczanie oprogramowania
do gier komputerowych, wypożyczanie gier wideo, usługi gier hazardowych, w tym za pośrednictwem Internetu, hazard on-line oraz
gry on-line, wszystkie wyżej wymienione usługi także dostarczane
za pośrednictwem Internetu, sieci telefonii komórkowej i/lub innych
interaktywnych sieci multimedialnych.
(111) 326015
(220) 2019 02 25
(151) 2019 11 05
(441) 2019 06 24
(732) UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Szczecin (PL)

(210) 496390
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(540) (znak słowny)
(540)	EURO-TRANS
(510), (511) 41 konferencje specjalistyczne.
(111) 326016
(220) 2019 03 04
(210) 496676
(151) 2019 08 12
(441) 2019 04 08
(732) CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEZIS
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.07.12, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 artykuły spożywcze dla diabetyków (specjalnie wyprodukowane), batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety,
dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne dodatki
do żywności, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, herbata odchudzająca do celów medycznych,
koktajle białkowe, mieszanki do picia będące suplementami diety,
mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku
owocowym, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
diety dla ludzi, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy diety, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne zawierające kofeinę, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty witaminowe i mineralne, produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty dietetyczne dla osób chorych,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, suplementy składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy
diety składające się z witamin suplementy diety w płynie, suplementy probiotyczne, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, 41 badania edukacyjne, doradztwo w zakresie sprawności
fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie
informacji edukacyjnych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, edukacja, edukacja sportowa, informacje dotyczące edukacji sportowej, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych,
kultura fizyczna, kursy szkoleniowe, nauczanie i szkolenia, nauczanie
w zakresie sposobu odżywiania, nauczanie w zakresie zdrowia, organizowanie obozów sportowych, opracowywanie podręczników
edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizacja
seminariów, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja webinarów, organizacja zajęć, organizowanie gier
i konkursów, organizowanie wykładów, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, prowadzenie
kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, prowadzenie zajęć
dotyczących kontrolowania wagi, prowadzenie zajęć dotyczących
redukcji wagi, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna
on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie książek, publikacje multimedialne,
publikowanie broszur, publikowanie czasopism, publikowanie drogą
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elektroniczną, sport i fitness, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie diety [nie medyczne], szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia
w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia zawodników sportowych,
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie
usług edukacyjnych związanych z dietą, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi edukacyjne związane z odżywianiem,
usługi klubów zdrowia, usługi trenerskie, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, 44 profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, badanie sprawności fizycznej, profesjonalne doradztwo
związane z dietą, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji związanych z suplementami diety
i odżywczymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji
masy ciała do celów medycznych, usługi dietetyków, usługi doradcze
dotyczące odżywiania, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
odżywiania, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze
w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchodzeniem, usługi
doradztwa żywieniowego, usługi gabinetów odchudzania, usługi
w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie odchudzania,
usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie
planowania programów redukcji wagi.

(111) 326017
(220) 2019 03 08
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) PIETRZAK TOBIASZ ZŁOTE RĘCE, Żychlin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZłoteRęce
(540)

(210) 496883

(591) złoty, szary
(531) 29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 02.09.16, 07.03.11,
26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, restauracja istniejących budynków
lub innych uszkodzonych obiektów, które mają być przywrócone
do stanu pierwotnego, naprawy w zakresie elektryczności, umeblowania, przyrządów, narzędzi, utrzymanie i konserwacja obiektów,
dekarstwo, usługi w zakresie instalacji elektrycznych i hydraulicznych.
(111) 326018
(220) 2019 03 27
(210) 497817
(151) 2019 11 05
(441) 2019 06 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VESOLIGO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki.
(111) 326019
(220) 2019 04 09
(210) 498519
(151) 2019 10 22
(441) 2019 05 27
(732) PAKUŁA WOJCIECH KONRAD, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lust Supper
(510), (511) 41 organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych.
(111) 326020
(220) 2019 04 10
(210) 498531
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) TS Brandco Inc., Toronto M5H 3C2 (CA)
(540) (znak słowny)
(540) Tokyo Smoke Pause
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 suszona marihuana, suszone
konopie siewne, rekreacyjne konopie siewne i rekreacyjna marihuana, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.
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(111) 326021
(220) 2019 04 10
(210) 498551
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) TS Brandco Inc., Toronto M5H 3C2 (CA)
(540) (znak słowny)
(540) Tokyo Smoke Go
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 suszona marihuana, suszone
konopie siewne, rekreacyjne konopie siewne i rekreacyjna marihuana, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.
(111) 326022
(220) 2019 04 10
(210) 498552
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) TS Brandco Inc., Toronto M5H 3C2 (CA)
(540) (znak słowny)
(540) Tokyo Smoke Rise
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 suszona marihuana, suszone
konopie siewne, rekreacyjne konopie siewne i rekreacyjna marihuana, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.
(111) 326023
(220) 2019 04 10
(210) 498554
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) TS Brandco Inc., Toronto M5H 3C2 (CA)
(540) (znak słowny)
(540) Tokyo Smoke Equalize
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 suszona marihuana, suszone
konopie siewne, rekreacyjne konopie siewne i rekreacyjna marihuana, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.
(111) 326024
(220) 2019 04 10
(210) 498555
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) TS Brandco Inc., Toronto (CA)
(540) (znak słowny)
(540) Tokyo Smoke Ease
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 suszona marihuana, suszone
konopie siewne, rekreacyjne konopie siewne i rekreacyjna marihuana, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.
(111) 326025
(220) 2019 04 11
(210) 498603
(151) 2019 11 06
(441) 2019 06 03
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NATURALL papaya & milet biscuits
(540)

(540) (znak słowny)
(540) KONSMETAL CONCEPT
(510), (511) 6 metalowe sejfy meblowe, ścienne i gabinetowe, metalowe sejfy lekkie, metalowe sejfy na broń, metalowe sejfy wrzutowe,
metalowe sejfy kasjerskie, kasy pancerne, szafy pancerne, bezpieczne
kasetki metalowe do przechowywania pieniędzy, metalowe kasetki
wrzutowe, pudełka z metali nieszlachetnych, kasy transferowe, zamki
mechaniczne na klucz, zamki mechaniczne również szyfrowe, 9 komputery, programy komputerowe, zestawy automatyki przemysłowej
do wyposażenia zabezpieczającego dla obiektów przemysłowych
i banków, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, alarmy antywłamaniowe, sygnalizacja i alarmy pożarowe, elektroniczne wrzutnie pieniędzy,
zamki elektroniczne również szyfrowe, systemy zabezpieczeń elektronicznych, kasy rejestrujące, 37 usługi w zakresie naprawy i konserwacji
urządzeń i systemów alarmowych i sygnalizacyjnych do ochrony obiektów przemysłowych, bankowych, użyteczności publicznej, usługi konstruktorskie, technologiczne, wdrażanie wyników prac badawczych
w zakresie urządzeń zabezpieczających, alarmowych, sygnalizacyjnych,
doradztwo w zakresie urządzeń i systemów alarmowych do ochrony
obiektów przemysłowych, bankowych, użyteczności publicznej, 40
usługi w zakresie obróbki metali, 42 instalacje oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, usługi w zakresie programowania
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie projektów technicznych.
(111) 326027
(220) 2019 04 12
(210) 498691
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 01
(732)	NALEPA MICHALINA ELTOM FIRMA RODZINNA, Łowicz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BALANCE BOX
(510), (511) 29 potrawy mięsne gotowane, gotowe dania z mięsa,
gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki gotowane składając się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe
posiłki składające się głównie lub całkowicie z dziczyzny, gotowe
posiłki składające się głównie z ryb, potrawy gotowe składając się
głównie z warzyw, zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe, zupy,
sałatki gotowe, mięso gotowe do spożycia, wieprzowina, wołowina,
drób, 30 gotowe dania z ryżu, gotowe dania zawierające makaron,
dania gotowe suche lub w płynie zawierające głównie ryż, mięso
w cieście, gotowe dania z makaronu, gotowe desery (wyroby piekarnicze), przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów
zbożowych, gotowe desery, przekąski wykonane z mąki zbożowej,
przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski wykonane
z mąki sojowej, 43 usługi cateringowe, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.
(111) 326028
(220) 2019 04 16
(210) 498859
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 15
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TONIC JURAJSKI na naturalnej wodzie MINERALNEJ
(540)

(591) beżowy, zielony, pomarańczowy, brązowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.21, 08.01.09
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, artykuły spożywcze ze zbóż,
przekąski na bazie zbóż, batoniki, biszkopty, ciastka, ciastka z kremem,
ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, herbatniki [słodkie lub słone],
krakersy, kruche ciastka (herbatniki), pierniczki, precelki, precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej,
rurki waflowe [ciastka], wyroby ciastkarskie nadziewane owocami.
(111) 326026
(220) 2019 04 12
(210) 498657
(151) 2019 11 05
(441) 2019 06 24
(732) KONSMETAL CONCEPT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)

(591) czarny, czerwony, biały, żółty, jasnożółty
(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.05, 07.01.01, 24.03.01, 24.03.07,
29.01.14, 26.11.01, 25.01.15
(510), (511) 32 tonik.
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(111) 326029
(220) 2019 04 17
(210) 498912
(151) 2019 11 05
(441) 2019 06 24
(732)	ESPERANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD SHOP better hurry!
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 43 serwowanie żywności w restauracjach i barach, restauracje samoobsługowe, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, restauracje oferujące dania na wynos.
(111) 326030
(220) 2019 04 17
(210) 498923
(151) 2019 11 05
(441) 2019 06 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIBREXA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki.
(111) 326031
(220) 2019 04 17
(151) 2019 11 05
(441) 2019 06 24
(732) KRÓL ARKADIUSZ LIMAN, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lodo Chatka
(540)

(210) 498904

(591) różowy, biały, szary
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody owocowe, lody wielosmakowe, lody mleczne, lody włoskie, jogurt mrożony [lody spożywcze],
napoje z lodów, ciasta lodowe, desery lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, lodowe słodycze, sorbety [lody], wyroby cukiernicze, gofry, naleśniki, wafle do lodów, polewy do lodów, napoje mrożone
na bazie kawy, kawa, herbata, rurki waflowe [ciastka], rurki z kremem,
43 lodziarnie, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, w tym urządzeń do dystrybucji lodów.
(111) 326032
(220) 2019 04 18
(210) 498984
(151) 2019 11 07
(441) 2019 06 24
(732) KRÓL ARKADIUSZ LIMAN, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lodo Chatka
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody owocowe, lody wielosmakowe, lody mleczne, lody włoskie, jogurt mrożony [lody spożywcze],
napoje z lodów, ciasta lodowe, desery lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, lodowe słodycze, sorbety [lody], wyroby cukiernicze, desery lodowe, gofry, naleśniki, wafle do lodów, polewy do lodów, napoje
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mrożone na bazie kawy, kawa, herbata, rurki waflowe [ciastka], rurki
z kremem, 43 lodziarnie, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, w tym urządzeń do dystrybucji lodów.

(111) 326033
(220) 2019 04 24
(210) 499127
(151) 2019 11 07
(441) 2019 06 24
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baltica 2
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.04.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw gazowych
w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], wprowadzanie na rynek nowych produktów, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi, nadzór nad
działalnością gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, zarządzanie dokumentacją biznesową, śledzenie i monitorowanie zużycia energii
na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, 37
usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji
w zakresie instalacji elektrycznych i ciepłowniczych, usługi ślusarskie,
usługi hydrauliczne, usługi szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych
i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego
i kuchennych, serwisowanie urządzeń AGD i RTV, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, 39 dystrybucja energii elektrycznej,
przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii i paliw, wynajmowanie
pojazdów i rowerów, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie paliw,
recykling paliw, 41 usługi rozrywkowe, organizowanie zawodów
sportowych, wynajmowanie stadionów i obiektów sportowych, organizowanie targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją.
(111) 326034
(220) 2019 05 16
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOZOLE LOLLI SPACE
(540)

(210) 499878

(591) różowy, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 29.01.13, 02.09.04, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.19
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
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(111) 326035
(220) 2019 05 16
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 499879

(591) żółty, pomarańczowy, zielony, czerwony, niebieski,
ciemnoniebieski, fioletowy, szary, biały, czarny, brązowy
(531) 29.01.15, 02.05.23, 16.03.13, 16.03.17
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 326036
(220) 2019 05 16
(210) 499886
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIESZKO BONBONS LANDRYNKI fruity z sokami owocowymi
(540)

(591) biały, różowy, zielony, pomarańczowy, żółty, czerwony,
fioletowy, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.15, 27.05.17,
27.05.24, 26.04.06, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 05.07.08, 05.07.09,
05.07.11, 05.07.12, 05.07.13, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 326037
(220) 2019 05 16
(210) 499888
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIESZKO BONBONS MIĘTOWE minty z olejkiem miętowym
(540)

(591) biały, zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.15, 27.05.17,
27.05.24, 05.03.16, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.04.06, 26.04.15,
26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(111) 326038
(220) 2019 05 16
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 499893

(591) fioletowy, żółty, ciemnożółty, biały, niebieski,
ciemnoniebieski, czarny, czerwony, brązowy, szary
(531) 29.01.15, 02.05.23
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 326039
(220) 2019 05 16
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 499895

(591) zielony, fioletowy, żółty, ciemnożółty, biały, brązowy,
niebieski, ciemnoniebieski, czarny, czerwony, szary, różowy
(531) 29.01.15, 02.05.23, 19.11.13, 16.03.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 326040
(220) 2019 05 16
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 499897

(591) niebieski, ciemnoniebieski, zielony, czarny, biały, żółty,
ciemnożółty, czerwony, szary
(531) 29.01.15, 02.05.08, 02.05.23, 21.03.11
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
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(111) 326041
(220) 2019 05 17
(210) 499952
(151) 2019 11 04
(441) 2019 07 15
(732) MEDTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOROS GROUP MANUFACTURE
(510), (511) 10 aparaty ortopedyczne, aparaty ortopedyczne do unieruchamiania stawów, aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego], artykuły ortopedyczne, artykuły ortopedyczne i przyrządy
ułatwiające poruszanie się, bandaże ortopedyczne, bandaże ortopedyczne na kolana, butelki do zasysania do użytku medycznego,
cewniki medyczne i chirurgiczne, dopasowane podkładki do podtrzymywania części ciała [do użytku medycznego], filtry z zasilaniem
do użytku medycznego, goniometry do użytku ortopedycznego,
gorsety ortopedyczne do ciała ludzkiego, implanty ortopedyczne,
implanty ortopedyczne wykonane ze sztucznych materiałów, instrumenty chirurgiczne do użytku w chirurgii ortopedycznej, instrumenty
medyczne, instrumenty ortopedyczne, kleszcze do użytku medycznego, koce medyczne do ochładzania pacjentów, koce medyczne
do ogrzewania pacjentów, kołnierze ortopedyczne, krzesła wykonane specjalnie do użytku medycznego, leżanki do badań wykonane
specjalnie do użytku medycznego, łóżka hybrydowe będące łóżkami
wodnymi z miękkimi bokami [do użytku medycznego], maski medyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego, materace
ortopedyczne do użytku medycznego, materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu się odleżyn, materace zmiennociśnieniowe
do użytku medycznego, materiał elastomerowy do użytku medycznego, materiały do zszywania do użytku medycznego, materiały
unieruchamiające do użytku medycznego, medyczne aparaty ortopedyczne, medyczne aparaty ortopedyczne, medyczne podtrzymujące wyroby pończosznicze, medyczne pończochy uciskowe, medyczne rajstopy uciskowe, medyczne środki podtrzymujące do ciała,
młotki do użytku medycznego, nosze medyczne, obuwie do ćwiczeń
[ortopedyczne], obuwie do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej,
ochronne maski do oddychania do użytku medycznego, ochronne
maski do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku
medycznego, odzież podgrzewana elektrycznie do użytku medycznego, ogrzewacze do użytku medycznego, okrycia medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, opaski uciskowe na kostkę do użytku
medycznego, ortopedyczne bandaże usztywniające, ortopedyczne
implanty stawów, ortopedyczne obuwie, ortopedyczne opatrunki
uciskowe, ortopedyczne poduszki do stóp, ortopedyczne protezy,
ortopedyczne protezy kości udowej, ortopedyczne protezy stawów
biodrowych, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, ortopedyczne separatory do palców u stóp, ortopedyczne środki lecznicze, ortopedyczne wkładki, ortopedyczne wkładki do obuwia, ortopedyczne
wkładki z podparciem łuku stopy, ortopedyczne wszczepialne protezy stawów, ortopedyczne wyroby pończosznicze, osłony bez palców
na ręce do użytku medycznego, osłony na oczy do użytku medycznego, osłony na twarz do użytku medycznego, płytki kręgosłupowe
[przyrządy medyczne], podbrzuszne podkładki uciskowe do użytku
medycznego, podeszwy do obuwia [ortopedyczne], podeszwy ortopedyczne, podeszwy skórzane [ortopedyczne], podkładki odciążające pod palce u stóp [ortopedyczne], podkładki ortopedyczne do pięt,
podkładki ortopedyczne do stóp, podkładki pod palce u stóp [ortopedyczne], podkładki pod piętę do użytku ortopedycznego, podkładki
pod pięty do użytku ortopedycznego, podkładki zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, podpory ortopedyczne, podstawy do łóżek wodnych [przystosowane do użytku medycznego], poduszki
do siedzeń wózków inwalidzkich [do użytku medycznego], poduszki
do użytku medycznego do podpierania niemowląt w trakcie badania, poduszki do użytku medycznego do podpierania niemowląt
w trakcie kąpania, poduszki do użytku ortopedycznego, poduszki
ortopedyczne, poduszki szyjne do użytku medycznego, pończochy
medyczne z funkcją zmniejszania ucisku, protezy do leczenia medycznego, protezy medyczne, prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, przyrządy medyczne
do zastosowania w ciałach ludzkich, przyrządy medyczne, mianowicie implanty wewnątrznaczyniowe z materiałów sztucznych, przyrządy wyściełające do użytku medycznego, siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne], silikonowe implanty ortopedyczne,
silikonowe urządzenia ortopedyczne, skarpetki uciskowe do użytku
medycznego lub terapeutycznego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne
do użytku medycznego, stabilizatory nadgarstka do użytku medycz-
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nego, stroje ciśnieniowe do użytku medycznego, szczypce do użytku
medycznego, szyny do użytku ortopedycznego, szyny ortopedyczne,
taśmy ortopedyczne, temblaki do użytku medycznego, torby medyczne przeznaczone do przechowywania instrumentów medycznych, torby na narzędzia medyczne [z wyposażeniem], uchwyty diatermiczne do użytku medycznego, urządzenia medyczne do użytku
w laparoskopii, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów
farmaceutycznych do ciała człowieka, urządzenia medyczne do zamykania ran, urządzenia ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne
do stóp końsko-szpotawych, usztywniające wkładki ortopedyczne
do obuwia, wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], wkładki do obuwia do użytku ortopedycznego, wkładki do obuwia ortopedycznego, wkładki do palców u stóp do obuwia [ortopedyczne],
wkładki do pantofli domowych [ortopedyczne], wkładki miękkie [ortopedyczne], wkładki nastawiające do palców u stóp [ortopedyczne],
wkładki ortopedyczne, wkładki ortopedyczne do obuwia, wkładki
pod łuk stopy [ortopedyczne], wkładki z podparciem łuku stopy [ortopedyczne], wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia ortopedycznego, worki do zasysania do użytku medycznego, worki irygacyjne
do użytku medycznego, wymienne wkładki ortopedyczne.

(111) 326042
(220) 2019 05 20
(210) 499996
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 08
(732)	GOLDENSUBMARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Goldensubmarine
(510), (511) 35 reklama, reklama zewnętrzna, reklama i usługi reklamowe, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama i marketing, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama biznesowych
stron internetowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, utworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, usługi marketingowe, 41 organizowanie seminariów
związanych z reklamą, organizowanie konferencji związanych z reklamą, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia
nagrań, 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi graficzne,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.
(111) 326043
(220) 2014 10 20
(210) 434713
(151) 2019 11 26
(441) 2015 02 02
(732) PAPIERSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
MULTIKOM, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Multikom
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 atramenty i tonery do faksów, pojemniki z tuszem
i tonery do drukarek laserowych, atramentowych, fotokopiarek
i urządzeń powielających, kasety z tonerem, 9 ekrany fluoryzujące
i projekcyjne, głowice nagrywające i taśmy do czyszczenia głowic,
kalkulatory kieszonkowe i stołowe, nagrywarki DVD, monitory, gry video, kasety do gier, klawiatury komputerowe, myszy i podkładki pod
myszy, sterowniki do celów informatycznych, urządzenia do fotokopiowania, akumulatory elektryczne, aparaty fotograficzne, baterie
słoneczne, kable koncentryczne, kable optyczne [światłowody], instalacje elektryczne, urządzenia do nawigacji satelitarnej, pokrowce
z materiałów nietekstylnych na komputery, monitory, drukarki i kopiarki, 16 zbiorniki i wkłady atramentowe, niszczarki dokumentów
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i noże do papierów do użytku biurowego, tusz, urządzenia i maszyny do powielania, 37 regeneracja techniczna środków drukujących
i powielających: tonerów, pojemników z tuszem i atramentem, regeneracja zużytych urządzeń drukujących, kopiujących i ich części,
napełnianie pojemników z tonerem i tuszem, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych.

(111) 326044
(220) 2019 04 24
(210) 499129
(151) 2019 11 07
(441) 2019 06 24
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baltica 1
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.04.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw gazowych
w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], wprowadzanie na rynek nowych produktów, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi, nadzór nad
działalnością gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, zarządzanie dokumentacją biznesową, śledzenie i monitorowanie zużycia energii
na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, 37
usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji
w zakresie instalacji elektrycznych i ciepłowniczych, usługi ślusarskie,
usługi hydrauliczne, usługi szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych
i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego
i kuchennych, serwisowanie urządzeń AGD i RTV, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, 39 dystrybucja energii elektrycznej,
przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii i paliw, wynajmowanie
pojazdów i rowerów, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie paliw,
recykling paliw, 41 usługi rozrywkowe, organizowanie zawodów
sportowych, wynajmowanie stadionów i obiektów sportowych, organizowanie targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją.
(111) 326045
(220) 2019 04 26
(210) 499195
(151) 2019 11 04
(441) 2019 06 17
(732) POGŁODZIŃSKI KRZYSZTOF P.H.U., Września (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARADO
(510), (511) 2 tusze w kartridżach, tusze do drukarek i fotokopiarek,
kartridże z tuszem, napełnione, do drukarek i fotokopiarek, tonery
do drukarek i fotokopiarek, kartridże napełnione tonerem, wkłady
z tonerem [pełne] do fotokopiarek termicznych, wkłady z tonerem
[pełne] do drukarek igłowych, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek
laserowych, wkłady z tonerem [pełne] do urządzeń fotokopiujących,
35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego, urządzeń drukujących, kserujących, skanujących, niszczarek oraz części i materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w tym
kartridżów z tuszem, tuszu, wkładów z tonerem, tonerów, bębnów,
sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych
i hurtowych materiałów i artykułów biurowych, w tym: przyborników,
długopisów, papieru, spinaczy, zszywek, segregatorów, taśm, teczek
na dokumenty, sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów

detalicznych i hurtowych środków utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, produktów żywnościowych dla pracowników
biur, w tym: kawy, herbaty, wody, wody mineralnej, reklamy radiowe
i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych,
zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy
rynkowe, badania rynku, badania opinii publicznej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, edytorskie usługi w zakresie reklamy,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom.

(111) 326046
(220) 2019 04 26
(210) 499206
(151) 2019 11 04
(441) 2019 06 17
(732) BRANDS & MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MCM PROJECT
(540)

(531) 07.01.10, 27.05.01, 07.01.25
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, drewno budowlane, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, okna
niemetalowe, drzwi niemetalowe, rury niemetalowe stosowane
w budownictwie, przenośne budynki niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przenośne niemetalowe, 37 usługi doradcze w zakresie budowania, usługi budowlane, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa obiektów
publicznych, budowa hal sportowych, budowa obiektów rolnych,
wznoszenie konstrukcji stalowych, usługi instalacyjne w tym instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, roboty wykończeniowe, izolowanie budynków-wszystkie wskazane za wyjątkiem montażu, konserwacji i naprawy
wszelkiego rodzaju urządzeń i aparatury bezpieczeństwa i kradzieży
oraz za wyjątkiem systemów MASTER KEY we wszystkich obiektach
budowlanych, bez względu na ich przeznaczenie, 42 projektowanie
architektoniczne, usługi projektowe związane z nieruchomościami.
(111) 326047
(220) 2019 04 29
(210) 499275
(151) 2019 11 07
(441) 2019 06 17
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIMOHEP
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w chorobach wątroby.
(111) 326048
(220) 2019 05 02
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732)	ŁAZIŃSKI MARCEL RYSZARD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pozytywnie Zapleciony
(540)

(210) 499363

(531) 09.01.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 łapacze snów [dekoracje], ręcznie robione dekoracje wiszące (ozdoby), 41 coaching w zakresie życia osobistego [life coaching].
(111) 326049
(220) 2019 05 06
(210) 499437
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 01
(732) KRESPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorlice (PL)
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(540) (znak słowny)
(540)	NINO
(510), (511) 20 meble.
(111) 326050
(220) 2019 05 07
(210) 499470
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 01
(732) ORGANEK TOMASZ EGO ART, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Organek
(510), (511) 9 taśmy magnetyczne, płyty kompaktowe z muzyką, nagrane kasety magnetofonowe, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, płyty winylowe, muzyczne nagrania wideo, nagrane dyski
wideo, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na płytach, książki audio, muzyka cyfrowa do pobrania, okulary przeciwsłoneczne, 16 książki beletrystyczne, książki z plakatami, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, ilustrowane albumy, 25 akcesoria na szyję,
apaszki, bandany, bielizna, buty skórzane, chinosy, dżinsy, kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki z nadrukami, kurtki, obuwie, paski,
płaszcze, rękawiczki, skarpetki, spodnie, swetry, szaliki, szelki, czapki
[nakrycia głowy], 41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, usługi w zakresie produkcji muzycznej,
pisanie scenariuszy, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
publikacje multimedialne, publikowanie książek, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publikowanie słów piosenek w postaci książek, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych,
organizowanie festiwali, komponowanie muzyki dla osób trzecich,
świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, radiowe programy rozrywkowe, występy grup muzycznych na żywo.
(111) 326051
(220) 2019 05 07
(210) 499475
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 01
(732) ORGANEK TOMASZ EGO ART, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ØRGANEK
(510), (511) 9 taśmy magnetyczne, płyty kompaktowe z muzyką, nagrane kasety magnetofonowe, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, płyty winylowe, muzyczne nagrania wideo, nagrane dyski
wideo, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na płytach, książki audio, muzyka cyfrowa do pobrania, okulary przeciwsłoneczne, 16 książki beletrystyczne, książki z plakatami, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, ilustrowane albumy, 25 akcesoria na szyję,
apaszki, bandany, bielizna, buty skórzane, chinosy, dżinsy, kamizelki, kapelusze, koszule, koszulki z nadrukami, kurtki, obuwie, paski,
płaszcze, rękawiczki, skarpetki, spodnie, swetry, szaliki, szelki, czapki
[nakrycia głowy], 41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, usługi w zakresie produkcji muzycznej,
pisanie scenariuszy, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
publikacje multimedialne, publikowanie książek, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publikowanie słów piosenek w postaci książek, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych,
organizowanie festiwali, komponowanie muzyki dla osób trzecich,
świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, radiowe programy rozrywkowe, występy grup muzycznych na żywo.
(111) 326052
(220) 2019 05 08
(210) 499506
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 08
(732) MB RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
ODPADAMI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elektryczne śmieci
(540)

(591) szary, zielony
(531) 26.02.01, 26.11.02, 27.05.05, 15.09.10, 29.01.12
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(510), (511) 39 zbiór odpadów, gromadzenie odpadów, składowanie
odpadów, transport odpadów, zbieranie odpadów komercyjnych,
transport odpadów skażonych, składowanie odpadów skażonych,
transport odpadów na wysypiska, 40 odpadki i odpady (recykling-),
spalanie odpadów, przetwarzanie odpadów, usuwanie odpadów
[obróbka odpadów], recykling odpadów, obróbka odpadów, niszczenie odpadów, obróbka odpadów chemicznych, obróbka odpadów toksycznych, obróbka niebezpiecznych odpadów, unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], recykling i uzdatnianie odpadów,
pozyskiwanie materiałów z odpadów, recykling odpadów i śmieci,
chemiczny recykling produktów odpadowych, obróbka chemiczna produktów odpadowych, obróbka odpadów niebezpiecznych
poprzez hermetyzację, udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling],
wynajem maszyn i urządzeń do zagęszczania odpadów, doradztwo
związane z niszczeniem odpadów i śmieci, doradztwo związane
z recyklingiem odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, obróbka materiałów uzyskanych
z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci,
obróbka odpadów poprzez elektrolizę.

(111) 326053
(220) 2019 05 10
(210) 499613
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732)	AL-MUTTAIR MAYAH NAIHEL GHANIM, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KEBAB RELAX
(510), (511) 29 krojone warzywa, przystawki na bazie warzyw, sałatki
warzywne, cielęcina, drób, drób gotowany, mięso i wędliny, gotowe
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, indyk, kurczak, wołowina, frytki, warzywa grillowane, cielęcina, filety
z piersi kurczaka, gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa,
gotowe dania z mięsa, kiełbasy, mięso mielone [mięso siekane], produkty z jagnięciny, przekąski na bazie mięsa, pieczony kurczak, szaszłyki, szarpany kurczak, szarpana wołowina, smażone mięso, wątroba,
szaszłyki jagnięce, baranina w plastrach, falafel, 30 sosy, gotowe sosy,
sosy do gotowania, sosy do ryżu, sosy w proszku, pasty warzywne
[sosy], przeciery warzywne [sosy], sosy do sałatek, sosy sałatkowe,
sosy ziołowe, słone sosy, sosy pikantne, sosy pomidorowe, mięsne
sosy, sosy zagęszczone, sosy sałatkowe [dressingi], sosy do kurczaka,
sosy w puszkach, sosy na bazie pomidorów, sosy na bazie majonezu,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), pikantne sosy, czatnej i pasty, pikantne sosy używane jako przyprawy, przyprawy, przyprawy
do żywności, dodatki smakowe i przyprawy, mieszanki przypraw,
sosy do mięsa z grilla, makarony, ryż, chleb chrupki, chleb pitta, chleb
pita, chleb w kształcie placków, chleb i bułki, przekąski składające
się głównie z chleba, sos do kebabów, tortille, przekąski na bazie
tortilli, dodatki smakowe i przyprawy, papryka [przyprawy], pieprz,
przyprawy do pieczenia, sól, zioła do celów spożywczych, herbata,
kawa, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, preparaty do sporządzania tortów, cienkie kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, kanapki, nadziewane kanapki, kanapki z kurczakiem, kanapki zawierające
kurczaka, kanapki z mięsem, zawijana kanapka typu wrap, kanapki
zawierające mieloną wołowinę, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), kanapki zawierające sałatę, pizza, świeża pizza, turecki przysmak
w polewie czekoladowej, desery czekoladowe, ciasta, ciasto kruche,
43 usługi restauracyjne, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi barów i restauracji, informacja o usługach restauracyjnych,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje oferujące
dania na wynos, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, bary, usługi restauracji
fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, restauracje z grillem,
usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi herbaciarni,
usługi barów z fajkami wodnymi, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi restauracji, w których mięso
przygotowuje się na oczach klientów.
(111) 326054
(151) 2019 11 05

(220) 2019 05 10
(441) 2019 07 22

(210) 499619
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(732) CEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oleśnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) schnucky
(540)

(591) ciemnoszary, niebieski, różowy
(531) 29.01.13, 29.01.14, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.24, 04.05.13,
26.01.02, 02.09.01
(510), (511) 10 poduszki do celów medycznych, poduszki do użytku
terapeutycznego, 18 torby turystyczne, 20 przewijaki, kojce, poduszki, meble do przewijania niemowląt, krzesełka dla niemowląt, łóżka
turystyczne dla dzieci, maty do spania, materace dziecięce turystyczne, maty dla dzieci do spania, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna
niż bielizna pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż
bielizna pościelowa], rożki dla niemowląt, 21 butelki termiczne, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, 24 śpiworki dla niemowląt,
28 zabawki dla niemowląt, zabawki rozwojowe dla niemowląt.
(111) 326055
(220) 2019 05 15
(210) 499819
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) DAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAV
(540)

(591) czerwony, czarny, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż dla osób trzecich, w tym dla firm przemysłowych, budowlanych i rolniczych oraz pośrednictwo handlowe poniżej wymienionych towarów: części do pojazdów i maszyn, części
do maszyn przemysłowych, zbiorników paliwa, filtrów, olejów, łańcuchów oraz systemów wyposażenia ferm hodowlanych..
(111) 326056
(220) 2018 07 27
(151) 2019 08 06
(441) 2019 02 04
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOOD MOOD
(540)

(210) 488731

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.01
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), sałatki gotowe, sałatki warzywne,
sałatki owocowe, sałatka Cezar, sałatka ziemniaczana, sałatki drobiowe, sałatka z kurczaka, pokrojone sałatki warzywne, sałatki z roślin
strączkowych, sałatki podawane na przystawkę, sałatki na bazie
ziemniaków, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, hummus [pasta z ciecierzycy], hummus, oliwki [przetworzone], oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami,

oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki konserwowane,
oliwki, gotowane, oliwki nadziewane, papryka, przetworzona, marynowane papryczki jalapeno, papryka marynowana, ostre zielone
papryczki, przetworzone, czerwona słodka papryka, przetworzona,
konserwowane papryczki chilli, marynowana ostra papryka, preparowane papryki, desery mleczne, z wyłączeniem lodów i deserów
lodowych, desery owocowe, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, desery jogurtowe, z wyłączeniem lodów, deserów lodowych
i jogurtów mrożonych, schłodzone desery mleczne, z wyłączeniem
lodów i deserów lodowych, desery wykonane z produktów mlecznych, z wyłączeniem deserów lodowych, desery na bazie sztucznego
mleka, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawierające [głównie]
jajka, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki
zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki składające się głównie
z dziczyzny, gotowe dania składające się głównie z mięsa, potrawy
gotowe składające się głównie z warzyw, gotowe posiłki składające
się głównie z kebaba, gotowe posiłki składające się głównie z kaczki,
gotowe posiłki składające się głównie z indyka, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik], gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, tajine [gotowe
danie z mięsa, ryb lub warzyw], gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z indyka,
gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie
z mięsa, 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, sałatka ryżowa, sosy sałatkowe, sałatka z makaronem, sosy sałatkowe [dressingi], tabule [sałatka
z kuskus], sałatka z makaronu typu rurki, sosy sałatkowe do żywności
[sosy], kuskus [kasza], kasze, kasze spożywcze, kasza bulgur, kasza
perłowa, kaszka ryżowa, przetworzona kasza manna, kasza perłowa [przetworzona], pudding z kaszy manny, kaszka z mąki ryżowej,
kaszka z fasoli mung, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), batony na bazie granoli, musy, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, musy czekoladowe, z wyłączeniem
lodów i deserów lodowych, musy deserowe, z wyłączeniem lodów
i deserów lodowych, musy (słodycze), z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, batoniki musli, musy (wyroby cukiernicze), z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, musztarda do żywności, kuskus,
wrapy z kurczakiem, zawijana kanapka typu wrap, zawijane kanapki
typu wrap (pieczywo), makarony, makaron jajeczny, makaron spożywczy, makaron ryżowy, makaron krewetkowy, makaron pełnoziarnisty, makaron azjatycki, makaron gryczany, nadziewany makaron,
makaron muszelki, makaron rurki, makaron gotowy, nitki [makaron],
makaron noodle, makaron błyskawiczny, makaron chiński, makarony
razowe, makaron z serem, makarony zawierające nadzienia, potrawy
z makaronu, sosy do makaronów, dania gotowe zawierające makaron, potrawy gotowe zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie makaronu, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia,
głównie składające się z makaronów, dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, posiłki składające się głównie
z makaronów, przekąski składające się głównie z makaronu, pasta
z papryki chili będąca przyprawą, suszone papryczki chili [przyprawa], papryka [przyprawy], desery czekoladowe, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, budynie deserowe, z wyłączeniem lodów
i deserów lodowych, suflety deserowe, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, desery z muesli, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, gotowe desery [wyroby cukiernicze], z wyłączeniem lodów
i deserów lodowych, gotowe desery [wyroby piekarnicze], z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, deser puddingowy na bazie ryżu,
z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, puddingi do użytku jako
desery, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, gotowe desery
[na bazie czekolady], z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, kremy budyniowe custard [pieczone desery], z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, tapioka, mąka z tapioki do celów spożywczych, gotowe pizze, mięso w cieście [gotowe], gotowe dania z ryżu, gotowe
potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy zawierające [głównie]
ryż, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe potrawy zawierające[głównie] makaron, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy
na bazie ryżu, dania gotowe suche lub w płynie zawierające głównie
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ryż, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające
się z makaronów, 31 kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], oliwki
świeże, papryczki chilli, surowe papryki.

(111) 326057
(220) 2018 07 27
(210) 488730
(151) 2019 08 06
(441) 2019 02 04
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GOOD MOOD
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), sałatki gotowe, sałatki warzywne,
sałatki owocowe, sałatka Cezar, sałatka ziemniaczana, sałatki drobiowe, sałatka z kurczaka, pokrojone sałatki warzywne, sałatki z roślin
strączkowych, sałatki podawane na przystawkę, sałatki na bazie
ziemniaków, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, hummus [pasta z ciecierzycy], hummus, oliwki [przetworzone], oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami,
oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki konserwowane,
oliwki, gotowane, oliwki nadziewane, papryka, przetworzona, marynowane papryczki jalapeno, papryka marynowana, ostre zielone
papryczki, przetworzone, czerwona słodka papryka, przetworzona,
konserwowane papryczki chilli, marynowana ostra papryka, preparowane papryki, desery mleczne, z wyłączeniem lodów i deserów
lodowych, desery owocowe, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, desery jogurtowe, z wyłączeniem lodów, deserów lodowych
i jogurtów mrożonych, schłodzone desery mleczne, z wyłączeniem
lodów i deserów lodowych, desery wykonane z produktów mlecznych, z wyłączeniem deserów lodowych, desery na bazie sztucznego
mleka, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawierające [głównie]
jajka, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki
zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki składające się głównie
z dziczyzny, gotowe dania składające się głównie z mięsa, potrawy
gotowe składające się głównie z warzyw, gotowe posiłki składające
się głównie z kebaba, gotowe posiłki składające się głównie z kaczki,
gotowe posiłki składające się głównie z indyka, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik], gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, tajine [gotowe
danie z mięsa, ryb lub warzyw], gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z indyka,
gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie
z mięsa, 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, sałatka ryżowa, sosy sałatkowe, sałatka z makaronem, sosy sałatkowe [dressingi], tabule [sałatka
z kuskus], sałatka z makaronu typu rurki, sosy sałatkowe do żywności
[sosy], kuskus [kasza], kasze, kasze spożywcze, kasza bulgur, kasza
perłowa, kaszka ryżowa, przetworzona kasza manna, kasza perłowa [przetworzona], pudding z kaszy manny, kaszka z mąki ryżowej,
kaszka z fasoli mung, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), batony na bazie granoli, musy, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, musy czekoladowe, z wyłączeniem
lodów i deserów lodowych, musy deserowe, z wyłączeniem lodów
i deserów lodowych, musy (słodycze), z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, batoniki musli, musy (wyroby cukiernicze), z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, musztarda do żywności, kuskus,
wrapy z kurczakiem, zawijana kanapka typu wrap, zawijane kanapki
typu wrap (pieczywo), makarony, makaron jajeczny, makaron spożywczy, makaron ryżowy, makaron krewetkowy, makaron pełnoziarnisty, makaron azjatycki, makaron gryczany, nadziewany makaron,
makaron muszelki, makaron rurki, makaron gotowy, nitki [makaron],
makaron noodle, makaron błyskawiczny, makaron chiński, makarony
razowe, makaron z serem, makarony zawierające nadzienia, potrawy
z makaronu, sosy do makaronów, dania gotowe zawierające makaron, potrawy gotowe zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie makaronu, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia,
głównie składające się z makaronów, dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, posiłki składające się głównie
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z makaronów, przekąski składające się głównie z makaronu, pasta
z papryki chili będąca przyprawą, suszone papryczki chili [przyprawa], papryka [przyprawy], desery czekoladowe, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, budynie deserowe, z wyłączeniem lodów
i deserów lodowych, suflety deserowe, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, desery z muesli, z wyłączeniem lodów i deserów
lodowych, gotowe desery [wyroby cukiernicze], z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, gotowe desery [wyroby piekarnicze], z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, deser puddingowy na bazie
ryżu, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, puddingi do użytku
jako desery, z wyłączeniem lodów i deserów lodowych, gotowe desery [na bazie czekolady], z wyłączeniem lodów i deserów lodowych,
kremy budyniowe custard [pieczone desery], z wyłączeniem lodów
i deserów lodowych, tapioka, tapioka (mąka-) do celów spożywczych, gotowe pizze, mięso w cieście [gotowe], gotowe dania z ryżu,
gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy zawierające
[głównie] ryż, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe potrawy zawierające[głównie] makaron, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe
potrawy na bazie ryżu, dania gotowe suche lub w płynie zawierające
głównie ryż, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie
składające się z makaronów, 31 kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], oliwki świeże, papryczki chilli, surowe papryki.

(111) 326058
(220) 2018 08 09
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 01
(732) FUNDACJA NA RATUNEK, Świniarsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA JANOSIK
(540)

(210) 489225

(591) czerwony, biały, niebieski
(531) 06.01.02, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, usługi sportowe, szkolenie sportowe, edukacja sportowa, obozy sportowe, sport
i fitness, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, produkcja imprez sportowych, organizowanie
turniejów sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego, rezerwowanie obiektów sportowych, edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi
sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, udzielanie informacji dotyczących osobistości
sportowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, organizowanie zawodów sportowych i jeździeckich, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe.
(111) 326059
(220) 2019 03 13
(210) 497068
(151) 2019 10 11
(441) 2019 06 24
(732) MAZUR BOGUSŁAW WITOLD, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZKOLENIA MAZUR
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi i zwierząt, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 326060
(220) 2019 04 29
(210) 499237
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 17
(732) RUPIŃSKA KATARZYNA SWING, Szumowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Swing POLISH FASHION CONCEPT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 sukienki, sukienki ślubne, sukienki wieczorowe, bluzki, koszule, topy [odzież], t-shirty [odzież], tuniki, swetry, okrycia
wierzchnie [odzież], płaszcze, kurtki, futra [odzież], spodnie, kombinezony [odzież], obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce, balerinki [obuwie], sandały, buty na wysokim
obcasie, buty na płaskim obcasie, kozaki [obuwie], klapki [obuwie],
bielizna, akcesoria na szyje, szaliki, apaszki, czapki [nakrycia głowy],
kapelusze, 35 usługi sklepów detalicznych on-line w branży odzieżowej, usługi sklepów detalicznych w branży odzieżowej, reklama
i usługi reklamowe, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów
społecznościowych.
(111) 326061
(220) 2019 04 29
(210) 499240
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 17
(732) RUPIŃSKA KATARZYNA SWING, Szumowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SWING POLISH FASHION CONCEPT
(510), (511) 25 sukienki, sukienki ślubne, sukienki wieczorowe, bluzki, koszule, topy [odzież], T-shirty [odzież], tuniki, swetry, okrycia
wierzchnie [odzież], płaszcze, kurtki, futra [odzież], spodnie, kombinezony [odzież], obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce, balerinki [obuwie], sandały, buty na wysokim
obcasie, buty na płaskim obcasie, kozaki [obuwie], klapki [obuwie],
bielizna, akcesoria na szyje, szaliki, apaszki, czapki [nakrycia głowy],
kapelusze, 35 usługi sklepów detalicznych online w branży odzieżowej, usługi sklepów detalicznych w branży odzieżowej, reklama
i usługi reklamowe, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów
społecznościowych.
(111) 326062
(220) 2014 11 14
(210) 435708
(151) 2019 11 27
(441) 2015 03 02
(732) SZARECKA HANNA VIGROLUX, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUNGLASS
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do usuwania lakierów, osadów dymnych i atmosferycznych, glonów, rdzy, sezonowych środków cieniujących, kurzu,
grzybów sadzakowych, myjące środki i preparaty, mydła, detergenty, ścierki i chusteczki jednorazowe nasączone substancjami lub
związkami chemicznymi do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży towarów: środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
środki do usuwania lakierów, osadów dymnych i atmosferycznych,
glonów, rdzy, sezonowych środków cieniujących, kurzu, grzybów
sadzakowych, myjące środki i preparaty, mydła, detergenty, ścierki
i chusteczki jednorazowe nasączone substancjami lub związkami
chemicznymi do czyszczenia, preparaty bakteriobójcze i dezynfekujące, papierowe chusteczki do mycia, sprzęt i artykuły do sprzątania
i czyszczenia, 37 mycie i czyszczenie szyb, okien, szklarni, tuneli i rynien ogrodniczych.
(111) 326063
(220) 2015 01 21
(210) 437912
(151) 2019 03 28
(441) 2015 05 11
(732) BACH FLOWER REMEDIES LTD., LONDYN (GB)
(540) (znak słowny)
(540) RESCUE
(510), (511) 3 preparaty i substancje toaletowe nie przeznaczone
do celów leczniczych, preparaty i substancje kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, szminki i błyszczyki do ust, środki
do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, wody toaletowe
i wody kolońskie, olejki esencjonalne, olejki do masażu, produkty
do aromaterapii, dezodoranty do użytku osobistego, antyperspiranty, preparaty i substancje do opalania i do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty i substancje do depilacji, pudry, kremy i lotony, lakiery

do paznokci, zmywacze do paznokci, mydła i szampony, preparaty
do golenia i po goleniu, preparaty i substancje do odżywiania, pielęgnacji i poprawy wyglądu skóry, ciała, twarzy, oczu, włosów, zębów,
ust i paznokci, preparaty pod prysznic i do kąpieli, olejki do kąpieli
i sole do kąpieli, talk kosmetyczny, kosmetyki nawilżające, mieszaniny zapachowe, kadzidła, kadzidełka (patyczki zapachowe), zapachy
do pokoju i do mebli oraz preparaty i substancje do perfumowania
pokojów i mebli, olejki dla dzieci i kremy dla dzieci nie przeznaczone
do celów leczniczych, chusteczki higieniczne i chusteczki higieniczne
nasączane produktami kosmetycznymi nie przeznaczone do celów
leczniczych, wata do celów kosmetycznych, wszystkie wyżej wymienione produkty zawarte w tej klasie, 5 preparaty i substancje homeopatyczne, alopatyczne, dietetyczne, witaminy i środki odżywcze,
suplementy do żywności, suplementy mineralne, napoje, wyroby
cukiernicze, kapsułki żelowe, guma do żucia, pastylki i produkty żywnościowe do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, lekarstwa do picia zawierające substancje lecznicze z kwiatów, suplementy diety wyprodukowane z roślin i kwiatów, produkty żywnościowe
wzbogacone zawierające substancje lecznicze z kwiatów, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, esencje kwiatowe mające charakter suplementów do żywności, preparaty i substancje otrzymane
z roślin i kwiatów do stosowania w leczeniu zaburzeń i chorób natury
emocjonalnej i psychologicznej, napoje alkoholowe z dodatkiem lub
zawierające substancje lecznicze z kwiatów, 29 produkty mleczne,
napoje mleczne, napoje na bazie mleka, 30 herbata, herbata ziołowa, napoje i wywary ziołowe, wywary inne niż do celów leczniczych
sporządzone z roślin i esencji kwiatowych, preparaty aromatyczne
do sporządzania naparów i wywarów innych niż do celów leczniczych, zioła suszone i konserwowane, preparaty zbożowe, czekolada, pastylki, cukierki, guma do żucia, wyroby cukiernicze, przekąski,
esencje do artykułów żywnościowych, 31 dodatki do żywności i suplementy dla zwierząt i zwierząt domowych, 33 napoje alkoholowe
z dodatkiem lub zawierające rośliny, kwiaty i zioła, napoje alkoholowe
wyprodukowane z wywarów lub ekstraktów z roślin, kwiatów i ziół.

(111) 326064
(220) 2015 05 12
(151) 2019 11 19
(441) 2015 08 31
(732) DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dawtona-Spróbujesz. Pokochasz.(540)

(210) 442397

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, przetwory
owocowo-warzywne, ryby i przetwory rybne, przeciery warzywne,
warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone,
warzywa gotowane, warzywa w puszkach, cebula konserwowana,
czosnek konserwowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy,
soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle,
sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty i przeciery pomidorowe, ajvar (pasta warzywna), zupy, zupy jarzynowe, składniki
do sporządzania zup, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kim chi,
korniszony, korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ
owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce suszone,
owoce w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, oleje roślinne jadalne, 30 przyprawy, marynaty (przyprawy), sosy (przyprawy), sosy
sałatkowe, sosy pomidorowe (przyprawy), musy owocowe (sosy),
keczup, musztarda, ocet, pesto, relish-sos przyprawowy na bazie
owoców lub warzyw, kapary, zioła konserwowane (przyprawy), mąki
ze zbóż i roślin strączkowych do celów spożywczych, przetwory zbożowe do celów spożywczych, potrawy na bazie mąki, cukier, miód,
melasa (syrop), napoje na bazie kawy/herbaty/kakao, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje na bazie owo-
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ców lub warzyw, nektary owocowe, napoje izotoniczne, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów, sok jabłkowy, sorbety
(napoje), lemoniady.

(111) 326065
(220) 2015 05 12
(151) 2019 11 19
(441) 2015 08 31
(732) DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dawtona
(540)

(210) 442399

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, przetwory
owocowo-warzywne, ryby i przetwory rybne, przeciery warzywne,
warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone,
warzywa gotowane, warzywa w puszkach, cebula konserwowana,
czosnek konserwowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy,
soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle,
sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty i przeciery pomidorowe, ajvar (pasta warzywna), zupy, zupy jarzynowe, składniki
do sporządzania zup, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kim chi,
korniszony, korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ
owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce suszone,
owoce w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, oleje roślinne jadalne, 30 przyprawy, marynaty (przyprawy), sosy (przyprawy), sosy
sałatkowe, sosy pomidorowe (przyprawy), musy owocowe (sosy),
keczup, musztarda, ocet, pesto, relish-sos przyprawowy na bazie
owoców lub warzyw, kapary, zioła konserwowane (przyprawy), mąki
ze zbóż i roślin strączkowych do celów spożywczych, przetwory zbożowe do celów spożywczych, potrawy na bazie mąki, cukier, miód,
melasa (syrop), napoje na bazie kawy/herbaty/kakao, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje na bazie owoców lub warzyw, nektary owocowe, napoje izotoniczne, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów, sok jabłkowy, sorbety
(napoje), lemoniady.
(111) 326066
(220) 2015 05 12
(210) 442401
(151) 2019 11 19
(441) 2015 08 31
(732) DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) -Spróbujesz. Pokochasz-Dawtona koncentrat pomidorowy
(540)

(591) czerwony, zielony, biały
(531) 05.09.17, 19.03.01, 25.01.18, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 przetwory warzywne, koncentrat pomidorowy.

(111) 326067
(220) 2015 11 10
(210) 449018
(151) 2019 11 12
(441) 2016 02 15
(732) ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUKIERNIA MIODOWA
(540)

(591) złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 30 aromaty do żywności, bułki, chałwa, chipsy zbożowe,
chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasto na ciastka, ciastka, wyroby cukiernicze, torty, desery, cukier, cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże, gofry,
guma do żucia nie do celów medycznych, herbata, herbata mrożona,
napoje na bazie herbaty, lody spożywcze, kakao, wyroby z kakao,
kanapki, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy,, krakersy,
kukurydza prażona, popcorn, płatki kukurydziane, kuskus, majonezy,
makarony, ciasta mączne, musy owocowe, deserowe, czekoladowe,
napoje na bazie kakao, potrawy na bazie mąki, pierogi, miód, musli,
musztarda, naleśniki, napoje, orzechy, paszteciki, piernik, pierożki,
ravioli, pizze, placki, ryż, sosy warzywne, mięsne, sosy do sałatek, słodycze, sorbety jako lody, sosy do polewania deserów, sosy, spaghetti,
tarty, tortille, żywność na bazie mąki, przyprawy, suchary, pieczywo,
przekąski zbożowe, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub
warzyw, preparaty zbożowe, 32 wody mineralne, gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, piwo,
35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, na podstawie
zamówień telefonicznych, towarów wymienionych w wykazie, usługi
w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej,
organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o artykułach spożywczych w Internecie,
konsulting w zakresie działalności gastronomicznej, 41 organizowanie szkoleń w zakresie gastronomii, poradnictwo zawodowe, organizowanie, prowadzenie, obsługa spotkań firmowych, konferencji,
bankietów, seminariów, publikowanie książek, wydawanie poradników, przepisów kulinarnych.
(111) 326068
(220) 2016 10 06
(151) 2019 11 19
(441) 2017 01 02
(732)	NCF SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NCF
(540)

(210) 462357

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 35 reklama, reklama w mediach, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, informacja handlowa,
pokazy towarów, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowej, pro-
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mocja sprzedaży, reklama i działalność informacyjna w zakresie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, marketing, badania
marketingowe, marketing finansowy, opracowywanie strategii marketingowych, usługi w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych,
analizy kosztów, prognozy ekonomiczne i analizy rynkowe.

(111) 326069
(220) 2016 11 14
(210) 463872
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) MORZYWOŁEK JÓZEF, Łukowica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OCTOWNIA ŁĄCKA
(510), (511) 1 ocet spirytusowy (rozcieńczony roztwór kwasu octowego), 30 ocet, ocet owocowy.
(111) 326070
(220) 2016 12 02
(210) 464661
(151) 2019 11 29
(441) 2017 04 18
(732)	HURTOWNIA KOLONKO SPÓŁKA JAWNA, Wągrowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VOLT
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, napoje
wzbogacone witaminami lub mikroelementami, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, koncentraty napojów, syropy do produkcji
napojów, esencje do produkcji napojów, napoje gazowane, napoje
musujące, pastylki do wytwarzania napojów, proszki do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub pastylkach do wytwarzania
napojów energetycznych, izotonicznych, wzmacniających, wzbogaconych mikroelementami lub witaminami, soki owocowe, soki
warzywne, soki owocowo-warzywne, sorbety, nektary owocowe,
syropy, syropy owocowe, wody mineralne, wody mineralne niegazowane i gazowane, woda stołowa, woda sodowa, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe,
cydr bezalkoholowy, lemoniada, lemoniada w proszku, piwo, piwo
imbirowe, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, preparaty do sporządzania likierów, napoje serwatkowe.
(111) 326071
(220) 2017 08 17
(210) 475438
(151) 2019 11 25
(441) 2017 11 27
(732) quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Osnabrück (DE)
(540) (znak słowny)
(540)	HYDROCON
(510), (511) 1 amoniak, chemiczne środki czyszczące do kominków,
chemikalia do wyrobu pigmentów, kleje do płytek ściennych i podłogowych, kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące stosowane
w przemyśle, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do konserwacji cegieł, preparaty
do konserwacji płytek, preparaty chemiczne do obróbki i wykańczania stali, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty
konserwujące stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty ułatwiające wyjmowanie odlewów z formy, preparaty
zabezpieczające mury przed wilgocią z wyjątkiem farb, stosowane
w murarstwie, rozpuszczalniki do lakierów i farb, spoiwa do impregnacji wodoodpornej, substancje chemiczne do napowietrzania
betonu, substancje żrące stosowane w budownictwie, szkło wodne,
środki chemiczne do matowienia szkła, środki do konserwacji betonu
z wyjątkiem farb i lakierów, wapno bielące, środki zlepiające do betonu, 2 barwniki do farb i lakierów, bejce, emalie do malowania, farby,
lakiery, pokosty, minia ołowiana, powłoki do drewna, rozcieńczalniki
do farb i lakierów, sadza jako pigment, taśmy antykorozyjne, terpentyna, środki wiążące do farb, 4 denaturat, brykiety węglowe i drewniane, nafta, oleje do farb, smary, wazelina przemysłowa, 17 farby
izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, kit, lakiery izolacyjne, materiały
nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, mika, niemetalowe osłony do rur, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, szczeliwo do złączy,
taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne niż do użytku domowego, biurowego, medycznego, wata do uszczelnień w budownictwie,
wełna mineralna, włókna azbestowe, zaprawy izolacyjne, zaprawy
murarskie. związki chemiczne do uszczelniania przecieków, masy
uszczelniające wodoodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazeria, elementy wykończenia budowli niemetalowe, beton, gips, glina, szkło izolacyjne
dla budownictwa, karton budowlany, płyty gipsowo-kartonowe, li-

stwy niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, smoła,
sklejka, taśmy smołowane używane w budownictwie, terakota, tynk,
tarcica, wapień, trzcina do użytku w budownictwie, wapno, zaprawy
budowlane, tłuczeń, sztuczny kamień, kamień budowlany, klinkier,
kreda jako surowiec budowlany, szalunki niemetalowe, żwir, piasek,
cegły, granulat do znaczenia dróg, okrycia i płyty niemetalowe dla
budownictwa.

(111) 326072
(220) 2017 12 27
(210) 480568
(151) 2019 11 22
(441) 2018 03 26
(732) MATECKI JANUSZ, Koszalin (PL);
KONARSKA ELŻBIETA, Koszalin (PL);
KONARSKI JERZY, Koszalin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RADMOR
(510), (511) 39 transport pasażerski, usługi taksówek, usługi kurierskie w zakresie wiadomości i towarów.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 326073
(220) 2018 07 05
(210) 487891
(151) 2019 07 02
(441) 2018 08 13
(732) MLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MLU Polska
(510), (511) 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne,
instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne, instrumenty optyczne, sprzęt fotograficzny, programy komputerowe,
urządzenia i przyrządy do pomiaru i/lub wpływania na jakość i/lub
skład naturalnych i/lub sztucznych warunków środowiskowych żywych organizmów, w szczególności przyrządy i urządzenia imisji
i emisji oraz przyrządy i urządzenia pomiarowe do określania jakości
powietrza, wody i gleby, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie: komputerów,
komputerowych urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 37
naprawa i konserwacja maszyn, naprawa i konserwacja urządzeń
elektronicznych i optycznych, instalowanie maszyn przemysłowych,
naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, naprawa, serwisowanie i instalacja urządzeń i przyrządów do pomiaru
i/lub wpływania na jakość i/lub skład naturalnych i/lub sztucznych
warunków środowiskowych żywych organizmów, w szczególności
przyrządów i urządzeń imisji i emisji oraz przyrządów i urządzeń pomiarowych do określania jakości powietrza, wody i gleby, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, w tym komputerowej oraz w zakresie informatyki, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), doradztwo
techniczne, badania naukowe, badania i analizy techniczne, badania i analizy chemiczne, wykonywanie pomiarów na rzecz ochrony
środowiska naturalnego, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, naukowe i przemysłowe badania dotyczące warunków
środowiskowych i/lub jakości życia ludzi, zwierząt i roślin, rozwoju
urządzeń, przyrządów i systemów do pomiaru i/lub wpływania na jakość i/lub skład naturalnych i/lub sztucznych warunków środowiskowych żywych organizmów, w szczególności przyrządów i urządzeń
imisji i emisji oraz przyrządów i urządzeń pomiarowych do określania
jakości powietrza, wody i gleby.
(111) 326074
(220) 2018 09 06
(210) 490222
(151) 2019 11 18
(441) 2019 01 03
(732) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cropp
(510), (511) 3 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, błysz-
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czyki 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 eteryczne, 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
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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, 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) 326075
(220) 2018 09 07
(210) 490329
(151) 2019 11 27
(441) 2019 02 11
(732) SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOCNY GORZKI SWW Suwałki
(540)

(591) pomarańczowy, biały, brązowy, czarny, szary
(531) 24.05.05, 03.07.01, 27.05.01, 25.01.06, 26.11.07, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie.
(111) 326076
(220) 2018 12 03
(210) 490479
(151) 2019 11 08
(441) 2019 02 11
(732) WYSZYŃSKI SEBASTIAN PRANIEKARCHEREM24.PL,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA PO ZACHODZIE
(540)

(591) szary, ciemnoszary, biały
(531) 29.01.13, 08.07.04, 04.02.11, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 326077
(151) 2019 11 13

(220) 2018 09 13
(441) 2019 05 13

(210) 490497
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(732) KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ogorzele (PL)
(540) (znak słowny)
(540) coccirex
(510), (511) 31 dodatki do pasz nie do celów leczniczych, pasza, mieszanka paszowa dietetyczna, mieszanka paszowa uzupełniająca,
prefiks paszowy.
(111) 326078
(220) 2015 10 14
(210) 448064
(151) 2019 10 01
(441) 2016 03 29
(732)	Yunnan Tobacco International Co., Ltd., Kunming, Yunnan (CN)
(540) (znak słowny)
(540) JADE
(510), (511) 34 tytoń, zarówno surowy jak i przetworzony, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu, nie do celów medycznych ani leczniczych, papierosy, cygaretki, cygara, kieszonkowe przyrządy do robienia papierosów, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, bibułki
papierosowe, papierosy elektroniczne, liquidy (płyny, olejki) do papierosów elektronicznych, zapałki i przybory dla palaczy.
(111) 326079
(220) 2018 09 21
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) CHAMELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chamelion HOLDING
(540)

(210) 490839

(591) czarny, zielony, niebieski, fioletowy, różowy, czerwony,
pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.01.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
(111) 326080
(220) 2018 10 01
(210) 491199
(151) 2019 05 30
(441) 2019 01 28
(732) 60MLN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONGRES 60 MILIONÓW GLOBALNY ZJAZD POLONII
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kongresów.
(111) 326081
(220) 2018 10 17
(210) 491705
(151) 2019 11 20
(441) 2019 06 24
(732) KOMAN WOJCIECH, Koszalin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ClickBrick
(510), (511) 28 artykuły do zabawy dla dzieci, biżuteria zabawkowa,
domki do zabawy, domki zabawkowe dla dzieci, drewniane klocki

do budowania [zabawki], elementy zabawek składanych do budowy,
figurki do zabawy, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, gry, gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, klocki do budowy [zabawki], klocki
do łączenia [zabawki], klocki do zabawy, klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć, konstrukcje
do zabawy dla dzieci, lalki, ludziki do zabawy, maszyny do gier, meble zabawkowe, modele będące zabawkami, modele [zabawki], pojazdy [zabawki], roboty zabawkowe, sklepy zabawkowe, urządzenia
rozrywkowe na monety, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, zabawki, zabawki dla
dzieci, zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zestawy do zabawy, 35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, dekoracja wystaw sklepowych, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie
informacji handlowych, elektroniczne przetwarzanie danych, handel
(zarządzanie w zakresie zamówień w-), organizacja targów w celach
handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub
handlu, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, prezentacje towarów i usług, przygotowywanie wystaw w celach
komercyjnych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, udostępnianie
informacji handlowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi
handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek.

(111) 326082
(220) 2018 10 22
(210) 491856
(151) 2019 11 14
(441) 2018 12 17
(732) MAREMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kęty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eltkom
(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 26.02.01, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi sprzedaży: prowadzenie sprzedaży detalicznej
w sklepie stacjonarnym i online artykułów: AGD ( artykuły gospodarstwa domowego), RTV (radiowo-telewizyjne), fotograficznych, elektronicznych, sportowych, motoryzacyjnych, zabawek, biurowych,
spożywczych.
(111) 326083
(220) 2017 07 19
(210) 474375
(151) 2019 11 19
(441) 2017 10 09
(732)	NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITALINE
(510), (511) 10 aparatura, sprzęt, instrumenty i artykuły medyczne,
w tym: analizatory składu ciała, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatu
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, aparaty słuchowe, artykuły
ortopedyczne, aspiratory do nosa, bandaże elastyczne, bandaże
ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające na stawy, elektrokardiografy, futerały na instrumenty medyczne, gąbki chirurgiczne,
grzebienie do wyczesywania wszy, igły do akupunktury, igły do ce-
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lów medycznych, inhalatory, kaniule, klaszcze, koce podgrzewane
elektrycznie, do celów medycznych, lampy do celów medycznych,
maski anestezjologiczne, maski do sztucznego oddychania, maski stosowane przez personel medyczny, materace nadmuchiwane
do celów medycznych, odzież kompresyjna, odzież specjalna używana w salach operacyjnych, oftalmoskopy, okrycia chirurgiczne,
opaski gipsowane do celów ortopedycznych, opaski podtrzymujące, pasy brzuszne, pasy ciążowe, pasy do celów medycznych, pasy
do celów medycznych elektryczne, podgrzewane podkłady, elektryczne, do celów leczniczych, podkłady zapobiegające odleżynom,
poduszeczki termiczne do udzielania pierwszej pomocy, pojemniki
na odpady pochodzenia medycznego, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, prześcieradła na łóżka
chorych, prześcieradła sterylne chirurgiczne, przyrządy do masażu
estetycznego, przyrządy do wykonywania lewatywy do celów medycznych, rękawice do celów medycznych, rękawice do masażu,
rękawiczki chirurgiczne, rozpylacze aerozoli do celów medycznych,
rozpylacze do celów medycznych, rurki drenujące do celów medycznych, rurki z radem do celów medycznych, sondy chirurgiczne, spirometry, stetoskopy, strzykawki do celów medycznych, strzykawki
do cewki moczowej strzykawki do zastrzyków, temblaki, termometry
do celów medycznych, urządzenia do karmienia piersią, urządzenia
do masażu, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, urządzenia do odciągania mleka
z piersi, urządzenia do podawania lekarstw wszczepiane pod skórę,
urządzenia do reanimacji, urządzenia do sztucznego oddychania,
worki z lodem do celów medycznych, zatyczki do uszu-wszystkie
wskazane wyżej towary nieprzeznaczone do pomiaru, analizy i/lub
graficznego przedstawienia promieniowania elektromagnetycznego, pól magnetycznych i sygnałów elektrycznych oraz nieprzeznaczone do diagnozy, ani terapii zaburzeń czynnościowych ludzkiego
ciała., 35 usługi przedstawicielskie w zakresie prowadzenia interesów firm zagranicznych, usługi badania rynku, usługi menadżerskie,
reklama oraz informacja handlowa w dziedzinie sprzętu medycznego oraz komputerowego, promocja sprzedaży, pośrednictwo handlowe w zakresie produktów, aparatów, urządzeń i instrumentów
dla celów leczniczych i medycznych oraz sprzętu i artykułów branży komputerowej, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży, także
z wykorzystaniem sieci Internetu, następujących towarów: apteczki
pierwszej pomocy-wyposażone, materiały opatrunkowe, plastry,
środki sanitarne do celów medycznych, środki sanitarne stosowane
w higienie osobistej inne niż toaletowe, środki odkażające, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, aparaty, sprzęt, instrumenty i artykuły medyczne, w tym także do zabiegów rehabilitacyjnych, weterynaryjne,
artykuły ortopedyczne, higieniczne artykuły gumowe, rękawiczki
chirurgiczne, ciśnieniomierze lekarskie, temblaki, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, protezy kończyn, oczu, specjalistyczne
meble do użytku medycznego, sprzęt i artykuły branży komputerowej-wszystkie wskazane wyżej usługi niezwiązane z produktami
do pomiaru, analizy i/iub graficznego przedstawienia promieniowania elektromagnetycznego, pól magnetycznych i sygnałów elektrycznych, ani z produktami do diagnozy lub terapii zaburzeń czynnościowych ludzkiego ciała..

(111) 326084
(220) 2018 10 25
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) FREJEK EDYTA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przedszkole Numer Jeden
(540)
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(510), (511) 41 usługi edukacyjne, prowadzenie przedszkoli, prowadzenie sal zabaw dla dzieci, edukacja dzieci w wieku przedszkolnym
oraz wczesnoszkolnym, edukacja młodzieży, organizowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży, organizowanie wyjazdów wakacyjnych
dla dzieci, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i obsługa imprez artystycznych dla dzieci i młodzieży, organizowanie
przyjęć dla dzieci i młodzieży, organizowanie zawodów sportowych
dla dzieci i młodzieży, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji
i kształcenia, informacja o edukacji, publikowanie książek,.

(111) 326085
(220) 2018 11 07
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 22
(732) SEMICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMICON
(540)

(210) 492421

(591) czerwony, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.06, 26.04.04, 26.03.01
(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,
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) 326086
(220) 2018 11 14
(210) 492659
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) OIKOS S.A. Production and Sale of Detergents,
Cosmetics & Household Supplies, Gerakas (GR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AROMA BIO ACTIVE
(540)

(210) 492012

(591) biały, ciemnoniebieski, czerwony, fioletowy, niebieski,
pomarańczowy, różowy, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.15

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny, lotiony, mydła, wyroby perfumeryjne,
olejki eteryczne.
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(111) 326087
(220) 2018 12 04
(210) 493400
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732)	ELTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kołbacz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fido
(540)

(591) biały, czarny, błękitny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.01.15, 26.04.04
(510), (511) 3 pasty do obuwia, preparaty do czyszczenia rur odpływowych, preparaty do makijażu, preparaty do demakijażu, dezodoranty do użytku osobistego, sole do kąpieli, maseczki kosmetyczne,
kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, krochmal,
lakiery do paznokci, mleczko kosmetyczne, środki do moczenia bielizny, preparaty do mycia, mydła, mydła toaletowe, mydła zapachowe,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, pasty do podłogi i mebli, pasty, proszki, płyny do zębów, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów, wybielacze stosowane w pralnictwie, preparaty do prania, preparaty przeciwsłoneczne, przybory toaletowe,
kremy do skóry, szampony, środki do szorowania, środki toaletowe,
farby do włosów, lakiery do włosów, woda toaletowa, wywabiacze
plam, preparaty do konserwacji mebli, odświeżacze powietrza, płyny
i żele do sanitariatów, preparaty do czyszczenia dywanów, mleczka
do czyszczenia, 16 afisze, plakaty, bielizna stołowa papierowa, artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, broszury, druki, formularze, wyroby z kartonu, książki, materiały piśmiennicze, opakowania z papieru, kartonowe i z tworzyw sztucznych, papier do pakowania, torby do pakowania
z papieru lub tworzyw sztucznych, taśmy z papieru, papier toaletowy, artykuły papiernicze, podręczniki, przybory do pisania, przybory
szkolne, pudełka kartonowe lub papierowe, ręczniki papierowe, serwetki papierowe, torby na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych,
naczynia jednorazowe z papieru lub tworzyw sztucznych, 21 artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych pojedyncze
i w kompletach, przybory toaletowe, mydelniczki, wieszaki, szczotki,
uchwyty do papieru, szczotek, pojemniki na kosmetyki, etui do przyborów toaletowych, deski sedesowe, pojemniki na śmiecie, uchwyty
do ręczników, uchwyty do ręczników papierowych, miski i półmiski,
tace, dozowniki mydła, pojemniki na pieczywo, suszarki łazienkowe,
suszarki łazienkowe składane, półeczki na wanny, kubki, kosze do użytku domowego, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej
i detalicznej następujących artykułów: chemia gospodarcza i artykuły
gospodarstwa domowego, środki czystości, odzież robocza, ochronna, wyjściowa, bielizna, obuwie robocze i wyjściowe, ręczniki i pościel,
sprzęt przeciwpożarowy i BHP, mydła, preparaty do pielęgnacji skóry,
ciała i włosów, kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, odświeżacze
powietrza, środki odkażające, środki dezynfekcyjne do WC i do celów
higienicznych, artykuły papiernicze, artykuły szkolne i biurowe, wyroby z papieru, wyroby z kartonu, artykuły piśmiennicze, tworzywa
sztuczne do pakowania, opakowania z papieru, tektury i kartonu, folia
metalowa opakowaniowa, papierowe artykuły gospodarstwa domowego, książki, broszury, opakowania z tworzyw sztucznych, afisze, druki, formularze, ręczniki higieniczne papierowe, chusteczki papierowe,
papier toaletowy, papier pakowy, bielizna stołowa papierowa, farby,
lakiery, barwniki, rozpuszczalniki, zmywacze, pokosty, wyroby z gumy
i tworzyw sztucznych oraz imitacji skóry, naczynia, naczynia jednorazowe, wyroby ze szkła i porcelany, artykuły gospodarstwa domowego,
sprzęt AGD, chłodziarki, grzejniki elektryczne, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, grzałki do wody, sprzęt kuchenny elektryczny, lodówki, podgrzewacze wody, urządzenia do suszenia rąk, wyroby tekstylne
i pasmanteryjne, zabawki i artykuły sportowe, artykuły gospodarstwa
domowego z tworzyw sztucznych, artykuły kuchenne, ręczniki papierowe, serwetki, sztućce, środki do pakowania żywności.
(111) 326088
(151) 2019 11 13

(220) 2018 12 06
(441) 2019 05 13

(210) 493528

(732) BODA-NORENBERG DOROTA, NORENBERG RYSZARD FIRMA
HANDLOWO-USŁUGOWA DORIS SPÓŁKA CYWILNA, Grodziec (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) szary, biały, rózowy
(531) 26.01.01, 26.04.01, 26.11.07, 29.01.13
(510), (511) 28 wózki i wózki spacerowe do zabawy, wózki dla lalek,
łóżeczka dla lalek, wyposażenie dla łóżeczek dla lalek, łóżka do zabawy, zabawki i zestawy zabawkowe dla dzieci.
(111) 326089
(220) 2018 12 28
(210) 494317
(151) 2019 11 20
(441) 2019 06 24
(732)	Agriges S.R.L., San Salvatore Telesino (IT)
(540) (znak słowny)
(540) IODITECH
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy naturalne do nawożenia ziemi,
nawozy sztuczne stosowane w przemyśle rolniczym, naturalne
substancje odżywcze [nawozy] w postaci płynów do użytku w rolnictwie, substytuty nawozów płynnych, mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do wzbogacania nawozów organicznych, nawozy sztuczne, chemiczne, płynne, mineralne, organiczne
i syntetyczne, przeznaczone dla roślin nawozy na bazie pierwiastków
śladowych, nawozy naturalne do pielęgnacji trawników, substancje naturalne odżywiające trawę, sole [nawozy], szlaka [żużel] jako
nawóz, nawozy, nawozy sztuczne stosowane w rolnictwie, środki
do wzbogacania składu ziemi, wieloskładnikowe produkty odżywcze, mieszanki produktów chemicznych i składników naturalnych
przeznaczone do stosowania jako nawozy w rolnictwie i ogrodnictwie, nawozy sztuczne do pielęgnacji trawników, substancje syntetyczne odżywiające trawę, nawozy mineralne, mieszane, naturalne,
organiczne i nieorganiczne, nawozy dolistne.
(111) 326090
(220) 2018 12 28
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 08
(732) STAŃCZUK SŁAWOMIR, Purzec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CluB2B
(540)

(210) 494335

(591) szary, pomarańczowy, żółty, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 29.01.15
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania
i analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania rynku i badania marketingowe, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów,
broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, informacja o działalności gospodarczej
komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie wystaw i targów
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w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pośrednictwo pracy (biura-), pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż towarów i usług, promocja sprzedaży, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama na billboardach
elektronicznych, reklama biznesowych stron internetowych, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, usługi agencji informacji
handlowej, usługi agencji reklamowych, usługi biura pośrednictwa
pracy, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie reklamy, usługi zarządzania bazami
danych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem billboardów, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie procesami biznesowymi, zestawienia statystyczne, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, komunikacja
za pośrednictwem blogów online, łączność poprzez terminale komputerowe, poczta elektroniczna, przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie informacji
cyfrowych, przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, udostępnianie forów internetowych online, udostępnianie pokojów
rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic
ogłoszeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, usługi przesyłania zdjęć, zapewnianie dostępu
do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, 41
informacja o imprezach rozrywkowych, doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie gier i konkursów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie loterii, organizowanie seminariów, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie książek, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne, tłumaczenia językowe, usługi agencji sprzedaży biletów online do celów
rozrywkowych, 45 agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości,
internetowe usługi zapoznawania osób, usługi internetowe w dziedzinie pośrednictwa partnerskiego, usługi serwisów społecznościowych online, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online
za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, usługi w zakresie zapoznawania się za pośrednictwem komputera.

(111) 326091
(220) 2018 12 31
(210) 494393
(151) 2019 11 13
(441) 2019 06 17
(732) ROŻKO KRZYSZTOF KRZYSZTOF ROŻKO I WSPÓLNICY
KANCELARIA PRAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEGALWELL
(510), (511) 36 usługi konsultingowe oraz doradztwo w sprawach
finansowych, usługi konsultingowe oraz doradztwo w zakresie
ustanawiania instytucji finansowych, konsultacje finansowe, analizy
finansowe, usługi dotyczące zarządzania finansami, 45 doradztwo
w sprawach prawnych, usługi prawne i usługi reprezentacji prawnej,
poszukiwania prawne, doradztwo prawne i konsultingowe w sprawach gospodarczych i majątkowych.
(111) 326092
(220) 2019 01 07
(210) 494528
(151) 2019 11 22
(441) 2019 04 23
(732) IBC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) brave.
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania
w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie
kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importo-
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wo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama
korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży
hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, prezentowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe,
badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne,
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie
i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów,
prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek
reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych,
doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii
reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów
reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym,
rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie
produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych
i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, mailing dla celów reklamowych-komunikacja elektroniczna, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci
internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, internetowe portale społecznościowe, usługi udostępniania
programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową,
agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji
on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 39 usługi turystyczne dotyczące transportu turystycznego,
organizowania podróży, usługi organizowania wycieczek i zwiedzania turystycznego, usługi osób towarzyszących podróżnym, przewóz
bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwowanie miejsc na wycieczki turystyczne, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie łodzi i żaglówek, wypożyczanie skafandrów dla nurków, rejsy statkami
wycieczkowymi, zwiedzanie turystyczne, agencje turystyczne, 41
usługi edukacyjne, usługi w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej, doskonalenie zawodowe, organizowanie i prowadzenie
koncertów, zjazdów, konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez plenerowych,
organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie imprez
integracyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie pokazów
mody, informacja o wypoczynku, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, usługi konferansjerów, usługi impresariów,
usługi animatorów, imprezy sportowe, paintball, organizowanie
zawodów sportowych, usługi związane z organizacją wypoczynku,
wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu rozrywkowego, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym
i rozrywkowym, organizowanie gier strategicznych w pomieszczeniach halowych i w plenerze, informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych, parki
rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wynajmowanie
kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, pisanie
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scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, produkcją filmów
innych niż reklamowe, produkcja programów oraz audycji radiowych
i telewizyjnych, planowanie, organizowanie i prowadzenie przebiegu przyjęć, sporządzanie napisów dla filmów w wersji oryginalnej,
sporządzanie dubbingu dla filmów, studia filmowe, studia nagrań,
tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe.

(111) 326093
(220) 2019 01 11
(210) 494663
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 05
(732)	GOSPODARSTWO HODOWLANE FERMATECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrzyniówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODLASKIE KONOPIE
(540)

(591) zielony, szary, czarny
(531) 05.03.13, 05.03.16, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 olej roślinny i białko roślinne do celów spożywczych,
30 herbata z suszonych liści i kwiatostanów konopi, 31 ściółki dla
zwierząt i ściółki ogrodnicze pod rośliny z paździerzy konopnych.
(111) 326094
(220) 2019 01 11
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 22
(732) STADION MIEJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)
(540)

(210) 494687

(591) pomarańczowy, biały, szary, czerwony, żółty
(531) 07.05.09, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36
organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie nieruchomością
na której znajduje się stadion, 41 wynajmowanie stadionu na działalność sportową, kulturalną i rozrywkową oraz na organizację targów, wystaw, do edukacji sportowej oraz do zajęć sportowych i rekreacyjnych.
(111) 326095
(220) 2019 01 11
(210) 494688
(151) 2019 11 19
(441) 2019 08 05
(732) RUSZEL RAFAŁ SOLARIS MUSIC, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRÓLOWIE DISCO
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
CD, płyty DVD, taśmy wideo, 16 druki, drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, drukowane materiały
promocyjne, plakaty, afisze, kalendarze, gazetki, magazyny, czasopisma – periodyki, broszury, katalogi, biuletyny, książki, albumy, fotografie, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, materiały dydaktyczne i edukacyjne, reprodukcje graficzne, taśmy elastyczne do użytku biurowego, zawieszki,
przypinki, znaczki firmowe, znaczki okolicznościowo-reklamowe, 25
koszulki (T-shirty), bluzki, koszule, podkoszulki, czapki, 26 taśmowe
smycze reklamowe, smycze sublimacyjne, smycze krótkie na rękę,
smycze suwakowe, smycze silikonowe, opaski silikonowe na rękę,
taśma z nadrukiem sublimacyjnym, dodatki do smyczy reklamo-

wych: klamry zatrzaskowe, karabińczyki, przywieszki, kółeczka, szekle, taśma drukowana, taśma pasmanteryjna, broszki reklamowe,
sznurowadła, cyfry do znakowania odzieży, napy, ozdoby do ubrań,
obuwia i nakryć głowy nie z metali szlachetnych, ozdoby do włosów,
sprzączki ozdobne do ubrań i obuwia, reklamowe artykuły pasmanteryjne, 41 usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem festiwali, dyskotek, koncertów i występów artystycznych, usługi w zakresie nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie
i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie pokazów
z dziedziny sztuk graficznych, organizowanie spektakli, impresariat
artystyczny, organizowanie widowisk.

(111) 326096
(220) 2019 01 11
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 22
(732) STADION MIEJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STADION MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
(540)

(210) 494691

(591) żółty, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 26.03.23, 26.04.02, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
36 organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie nieruchomością na której znajduje się stadion, 41 wynajmowanie stadionu
na działalność sportową, kulturalną i rozrywkową oraz na organizację targów, wystaw, do edukacji sportowej oraz do zajęć sportowych
i rekreacyjnych.
(111) 326097
(220) 2019 01 17
(210) 494885
(151) 2019 11 15
(441) 2019 06 10
(732)	GUERLAIN SAS, Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540)	NAHEMA
(510), (511) 3 perfumy, woda toaletowa, woda perfumowana, woda
kolońska, mydło, żele pod prysznic, żele do kąpieli i sole do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy i paznokci, kremy, mleczka, balsamy, żele i pudry do twarzy, ciała i dłoni do celów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, dezodoranty do użytku
osobistego.
(111) 326098
(220) 2019 01 21
(210) 494991
(151) 2019 10 24
(441) 2019 03 04
(732) KOZAR MICHAŁ GLOBAL ESTATE SERVICE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ges GLOBAL ESTATE SERVICE
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa i naprawa magazynów, budowa konstrukcji
stalowych na budynki, budowa ścianek działowych, budowa funda-
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mentów, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa biur, budowa stalowych wyrobów, budowa stropów, burzenie
konstrukcji, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie budynków
od wewnątrz i zewnątrz, impregnacja wodoodporna budynków podczas budowy, betonowanie, budownictwo przemysłowe.

(111) 326099
(220) 2019 01 21
(210) 495006
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 05
(732) CONCEPT MUSIC ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUBE RYBY restauracja
(540)

(531) 03.09.02, 03.09.24, 09.07.01, 09.07.25, 26.01.08, 26.01.18,
27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, katering obejmujący
żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia
koktajlowe, informacja o usługach restauracyjnych, przygotowywanie posiłków i napojów, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, usługi barów
i restauracji, usługi kateringowe, organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca].
(111) 326100
(220) 2019 01 21
(210) 495023
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 05
(732) CONCEPT MUSIC ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 03.09.01, 03.09.24, 09.07.01, 09.07.25, 26.01.01, 26.04.03
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, katering obejmujący
żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia
koktajlowe, informacja o usługach restauracyjnych, przygotowywanie posiłków i napojów, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, usługi barów
i restauracji, usługi kateringowe, organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca].
(111) 326101
(151) 2019 11 14

(220) 2019 02 25
(441) 2019 07 08

(210) 495053
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(732) ROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROOF DACHY ŚWIATA
(540)

(591) szary, biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.14
(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 bu-
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downictwie, szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, sztuczny kamień, tłuczeń, włazy (pokrywy do-) niemetalowe,
wsporniki niemetalowe 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) 326102
(220) 2019 01 24
(210) 495159
(151) 2019 10 01
(441) 2019 06 03
(732) TRABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EMAVO
(540)

(591) żółty, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w odniesieniu do sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, domowego sprzętu elektronicznego, domowego sprzętu elektrycznego, urządzeń kuchennych, sprzętu audiowizualnego, sprzętu
ogrodniczego, przyrządów do przygotowania żywności, akcesoria
do rowerów, akcesoriów samochodowych, smart fonów, artykułów
papierniczych, artykułów do czyszczenia, urządzeń do pomiaru czasu,
sprzętu sportowego, wyposażenia domu, sprzętu informatycznego,
gier, zabawek, akcesoriów samochodowych, części samochodowych,
telefonów komórkowych, artykułów bagażowych, inteligentnych
zegarków, oświetlenia, wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej on-line w odniesieniu do sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, domowego sprzętu
elektronicznego, domowego sprzętu elektrycznego, urządzeń kuchennych, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ogrodniczego, przyrządów do przygotowania żywności, akcesoria do rowerów, akcesoriów
samochodowych, smart fonów, artykułów papierniczych, artykułów
do czyszczenia, urządzeń do pomiaru czasu, sprzętu sportowego,
wyposażenia domu, sprzętu informatycznego, gier, zabawek, akcesoriów samochodowych, części samochodowych, telefonów komórkowych, artykułów bagażowych, inteligentnych zegarków, oświetlenia,
wyrobów ogrodniczych, administracja i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, elektroniczne przetwarzanie zamówień, handel (zarządzanie w zakresie zamówień), zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 326103
(220) 2019 01 28
(210) 495293
(151) 2019 11 19
(441) 2019 04 29
(732)	EXABID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Exabid
(540)

(591) czarny, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, skomputeryzowane zamówienia towarów, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi składania
zamówień hurtowych.

(111) 326104
(220) 2017 07 14
(210) 474136
(151) 2019 11 25
(441) 2017 10 30
(732) FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	APICARD
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi.
(111) 326105
(220) 2019 04 10
(210) 498533
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 08
(732)	GOŁĘBIOWSKI MACIEJ NO LIMIT, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) uslugeo
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia naukowe, aparatura i urządzenia oraz kable do zastosowania w elektryce, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, oprogramowanie dotyczące porównywarek cenowych, oprogramowanie pozwalające użytkownikowi wyświetlić oferty handlowe podmiotów znajdujących się
w jego sąsiedztwie, gazety elektroniczne do pobrania, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone na różnych nośnikach
danych, nagrane nośniki danych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, tabletach lub innych urządzeniach mobilnych, programy komputerowe nagrane: programy komputerowe
udostępniane on-line, publikacje elektroniczne na nośnikach pamięci oraz do pobrania on-line, oprogramowanie komputerowe, 12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy szynowe, pojazdy do poruszania się po wodzie, części i akcesoria do pojazdów, sprzęt
i urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, papier i karton, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, tektury lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i i wyposażenie edukacyjne,
kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki,
naklejki, papeteria, publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki, mapy, plany, komiksy, podręczniki, rysunki, grafiki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi public relations, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjnych oraz
reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, badania marketingowe, oferowanie w mediach produktów dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi,
usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, organizowanie imprez reklamowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, publikowanie tekstów w prasie i innych mediach
w tym mediach elektronicznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie prenumeraty czasopism i gazet, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń i reklam w prasie i mediach
elektronicznych, publikowanie ogłoszeń, reklam i tekstów sponsorowanych w prasie, radiu, telewizji i w mediach elektronicznych, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, usługi rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji informacji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji
danych statystycznych lub matematycznych, usługi agencji reklamowych, w tym w połączeniu z usługami pożyczek bankowych i/lub
świadczeniem rożnych usług i/lub sprzedażą oraz wynajmem pojazdów, pośrednictwo w transakcjach kupna i sprzedaży towarów
i transakcjach w zakresie świadczenia usług, pozyskiwanie nabywców i dostawców towarów i usług i/lub rozpowszechnianie informacji i reklamy w tym zakresie, pozyskiwanie i rozpowszechnianie ogłoszeń, w tym w Internecie i poprzez Internet, wsparcie oraz
organizowanie przetargów i aukcji, w tym w Internecie i poprzez Internet, wynajmowanie miejsc i powierzchni reklamowych i ogłoszeniowych, w tym w Internecie i poprzez Internet, sporządzanie, dostarczanie
i
rozpowszechnianie
informacji
dotyczących
charakterystyki, jakości i cen usług, udzielanie porad i informacji dotyczących charakterystyki, jakości i cen usług, udostępnianie rynku
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on-line dla celów kupna i sprzedaży towarów oraz świadczenia usług,
negocjowanie zakupu usług, usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, porównywania cen, publikowanie i dostarczanie recenzji o towarach i usługach, negocjowanie cen towarów
i usług, usługi w zakresie badania i ocen przedsięwzięć biznesowych,
przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, sprzedaż samochodów,
pośrednictwo w kontraktach w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, w tym poprzez Internet, pośrednictwo w nabywaniu różnych
usług, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń, w tym za pośrednictwem sieci komputerowe, pośrednictwo w zakresie nabywania wymienionych usług, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), zamieszczanie ogłoszeń
na rzecz osób trzecich, między innymi w sieci Internet, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia sprzedaży towarów i/lub nabycia usług, świadczenie usług on-line w zakresie ogłoszeń sprzedaży towarów i/lub nabywania usług, informacja,
doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 36
ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi instytucji bankowych
lub instytucji współpracujących z nimi, takie Jak maklerzy dewizowi
lub izby rachunkowe, bankowość inwestycyjna, przelewy i transakcje
bankowe, ściąganie należności, faktoring, usługi pośredników dotyczących papierów wartościowych i dóbr, usługi związane z emisją
czeków podróżnych i akredytyw, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, inwestowanie w nieruchomości, usługi leasingowe, usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, tj. wynajmem, wyceną majątku nieruchomego lub finansowaniem,
pobieranie czynszu, wynajem nieruchomości i majątku, organizowanie wynajmu nieruchomości, agencje mieszkaniowe, timesharing
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, remont nieruchomości,
wycena nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, wynajem
nieruchomości i majątku, usługi świadczone przez agentów lub maklerów zajmujących się ubezpieczeniami, usługi świadczone ubezpieczonym oraz usługi związane z zawieraniem umów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, usługi instytucji kredytowych innych niż banki, usługi
podatkowe, usługi celne, gromadzenie funduszy i sponsoring finansowy, handel walutami i wymiana walut, usługi w zakresie wycen,
usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie ocen
finansowych i podatkowych, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczącego nieruchomości, agencje pośrednictwa w zakresie handlu
nieruchomościami, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące
wyżej wymienionych usług, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, konserwacja i naprawy budynków,
usługi instalacyjne, malowanie budynków i ich części, malowanie pojazdów, czyszczenie, naprawy i konserwacja budynków, usługi
świadczone przez wykonawców lub podwykonawców w czasie konstrukcji i budowy budynków, jak również usługi świadczone przez
osoby lub instytucje zajmujące się restauracją różnych obiektów
do ich pierwotnego stanu lub Ich konserwacją, usługi związane z wykonywaniem budynków, dróg, mostów, zapór lub linii przesyłowych,
jak również usługi przedsiębiorstw specjalizujących się w zakresie
budownictwa, takie jak malowanie, instalatorstwo hydrauliczne,
ogrzewanie lub dekarstwo, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, instalacja i usługi w zakresie systemów nawadniania, usługi
pomocnicze w budownictwie takie jak nadzór budowlany, usługi polegające na wypożyczaniu narzędzi i sprzętu budowlanego, usługi
związane z naprawami, w tym w zakresie elektryczności, umeblowania, przyrządów, narzędzi lub podobnych, usługi w zakresie instalacji
sprzętu komputerowego i usługi serwisowe, usługi związane z konserwacją i naprawami pojazdów lub naprawami innych obiektów
związanych z transportem ludzi lub zwierząt lub towarów, konserwacja i naprawa mebli, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien, rolet, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, czyszczenie i sprzątanie budynków od zewnątrz i wewnątrz, sprzątanie
terenów miejskich, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, instalacja,
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja I naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń
telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), regeneracja i na-
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prawianie tonerów i tuszów, konserwacja i naprawa opon, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług,
38 telekomunikacja, usługi transmisyjne, usługi telefoniczne, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, zapewnienie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi polegające
na umożliwieniu rozmowy między osobami, przekazywanie informacji od jednej osoby do drugiej, komunikacja zarówno wizyjna jak i foniczna (radio i telewizja), usługi polegające na nadawaniu programów radiowych lub telewizyjnych, udostępnianie blogów, forów,
fotogalerii, pokojów rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line do transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami, transmisja i dzielenie się wiadomościami, informacjami,
obrazami, wideo i nagraniami dźwiękowymi, usługi związane z portalami internetowymi, usługi w zakresie agencji informacyjnych
i agencji prasowych, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy sieci komputerowej lub telefonicznej, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie dostępu do portali Internetowych na rzecz
osób trzecich, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych
za pomocą komputera, usługi w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomocy terminali komputerowych, poczty elektronicznej,
usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa klientów
przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji
typu online polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych
i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, zapewnienie dostępu do portali
w Internecie, w tym na rzecz osób trzecich, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 39 transport lotniczy, wodny, lądowy, transport
sanitarny, spedycja, pakowanie, składowanie, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi frachtowe, przewóz ładunków, usługi przeprowadzkowe, organizowanie podróży, usługi związane z wynajmem środków transportu, usługi związane z holowaniem morskim,
rozładunkiem, funkcjonowaniem portów i nadbrzeży, usługi przeładunkowe, usługi związane z pakowaniem towarów przed wysyłką,
usługi biur pośrednictwa i agencji turystycznych, w tym z informacją
o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu, usługi biur podróży, przewóz podróżnych, usługi w zakresie ochrony transportu,
konwojów, holowanie, i transport pojazdów w ramach pomocy drogowej, usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy
drogowej i ratownictwa, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, wynajmowanie, wypożyczanie
i leasing w zakresie wymienionych usług, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 40 usługi związane z obróbką materiałów, mogące występować w czasie wytwarzania jakiejkolwiek substancji lub przedmiotu innego niż budowlany,
drukowanie, wywoływania zdjęć i filmów, powielanie nagrań audio
i video, uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, wytwarzanie
energii, usługi w zakresie wyrębu i przetwórstwa drzew, przechowywanie żywności i napojów, produkcja rzemieślnicza na zamówienie
i montowanie wykonanych elementów, usługi związane z konserwacją drewna inne niż malowanie, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi wydawnicze
i reporterskie, publikowanie dla klientów w Internecie, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, usługo wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, kluby odnowy fizycznej, propagowanie tych usług, usługi
związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, organizacja dyskotek, usługi w zakresie internatów, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych dla dzieci, usługi świadczone przez centra zabaw, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, mikro wydawnictwa, publikacje elektroniczne książek, gazet i czasopism on-line, usługi reporterskie,
usługi wydawnicze, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych, produkcja reklam do publikacji w mediach elektronicznych zwłaszcza
do Internetu, wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i re-
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alizacja spektakli, widowisk i imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych,
organizowanie plebiscytów, usługi związane z nauczaniem, rozrywką i rekreacją, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej
wymienionych usług, 42 badania oraz usługi naukowo-techniczne,
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzanie raportów na polu naukowym i technologicznym, usługi
w zakresie technologii informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, działalność
w zakresie technologii informatycznych, działalność związana
z oprogramowaniem, usługi informatyczne, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, tworzenie programów komputerowych, udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, usługi portali
internetowych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron
i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnianie baz on-line
przez portale internetowe, oprogramowanie jako usługa, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komputerowych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, analiza
i diagnostyka komputerowa, usługi komputerowe, usługi w zakresie
sieci komputerowych, aktualizacja stron internetowych dla osób
trzecich, monitorowanie systemów komputerowych za pośrednictwem zdalnego dostępu, badania naukowe w dziedzinie medycyny,
oprogramowanie jako usługa dotyczące porównywarek cenowych,
oprogramowanie jako usługa pozwalające użytkownikowi wyświetlić oferty handlowe, wytwarzanie i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, w tym serwisów internetowych, usługi informatyczne, projektowanie wnętrz, planowane przestrzenne wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz budynków, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych
usług, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi świadczone przez osoby lub instytucje zajmujące się przygotowaniem żywności lub napojów do konsumpcji oraz
usługi związane z zapewnieniem mieszkań i pokoi w hotelach, pensjonatach lub innych instytucjach zapewniających czasowe zakwaterowanie, usługi związane z rezerwacją zakwaterowania dla podróżnych, szczególnie przez biura podróży lub innych pośredników,
zakwaterowania zwierząt, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe, informacja,
doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 44
usługi medyczne, usługi lekarskie, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi florystyczne, projektowanie ogrodów i krajobrazów, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi związane z opieką medyczną, usługi
higieniczne i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt świadczone przez pojedyncze osoby lub placówki, usługi fryzjerskie, usługi aptekarskie,
informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 45 usługi prawne, prywatne i społeczne świadczone
przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych
osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, dochodzenie i nadzór związany z bezpieczeństwem osób
i podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie dotrzymywania towarzystwa, usługi agencji matrymonialnych, usługi pogrzebowe,
usługi detektywistyczne, usługi religijne, opieka nad dziećmi, opieka
nad domami, opieka nad zwierzętami, usługi eskorty, usługi ślubne,
informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług.

(111) 326106
(220) 2017 03 23
(210) 498684
(151) 2020 01 21
(441) 2019 09 30
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm
(510), (511) 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi technologiczne, 45 licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie technologii i praw własności przemysłowej.
(111) 326107
(151) 2020 01 17

(220) 2019 08 23
(441) 2019 09 30

(210) 503745

(732) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mb24.pl
(510), (511) 35 doradztwo i informacja o działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie, księgowość i rachunkowość, przygotowywanie listy płac,
przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, zestawienia statystyczne, usługi
w zakresie wypełniania zeznań podatkowych, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS].
(111) 326108
(220) 2019 08 29
(210) 503936
(151) 2020 01 21
(441) 2019 09 30
(732) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mb24
(510), (511) 35 doradztwo i informacja o działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie, księgowość i rachunkowość, przygotowywanie listy płac,
przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, zestawienia statystyczne, usługi w zakresie wypełniania zeznań podatkowych, 42 projektowanie oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS].
(111) 326109
(220) 2019 07 19
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732) COLART POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINSOR & NEWTON PROMARKER
(540)

(210) 502505

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11,
03.01.02
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych,
materiały 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, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, materiały do pisania, materiały do rysowania, pióra i długopisy, ołówki, flamastry,
mazaki, wkłady atramentowe.
(111) 326110
(220) 2019 08 01
(210) 503051
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 21
(732) PIEKARSKA MONIKA, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LabMP data visualization
(540)

(531) 26.02.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 36 pozyskiwanie funduszy na wynalazki, alokacja aktywów, fundusze inwestycyjne wzajemne, handel udziałami, informacje finansowe dla inwestorów, informacje inwestycyjne, inwestycje
kapitałowe, inwestycje przemysłowe, nabywanie w celu prowadzenia
inwestycji finansowych, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych
technologii, finansowanie projektów rozwojowych, 42 analiza opracowywania produktu, analiza projektu produktu, analizy komputerowe,
analizy systemów komputerowych, usługi artystów grafików, badania
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dotyczące technologii, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie
wydajności systemów komputerowych, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania
danych, badania w zakresie nowych produktów, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, badania żywności, badanie jakości
produktów, badanie w dziedzinie zmiany klimatu, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego,
doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo
techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania
komputerowego, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, eksploracja danych, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, opracowywanie produktów,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe
nad produktami, programowanie komputerowe do przetwarzania
danych, projektowanie graficzne, przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, sporządzanie raportów
technicznych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych
i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, usługi doradcze dotyczące użytkowania
oprogramowania komputerowego, dostarczanie raportów z zakresu
informatyki, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych
[ITSM], usługi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, usługi komputerowe do analizy danych, usługi programowania komputerów w celu
analizowania i raportowania handlowego, 45 zarządzanie prawami
autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób
i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie rejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie
zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych,
licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań
i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie.

(111) 326111
(220) 2019 09 10
(210) 504298
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSL Cyfrowy
(540)

(591) czarny, czerwony, różowy, biały, fioletowy
(531) 26.05.10, 26.05.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych,
czarter statków morskich, czarterowanie autobusów, czarterowanie
autokarów, czarterowanie floty morskiej, czarterowanie jachtów,
czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, czarterowanie jednostek pływających, czarterowanie
łodzi, czarterowanie pojazdów do transportu, czarterowanie statków, czarterowanie statków powietrznych, czarterowanie transportu, dokowanie statków, doradztwo w dziedzinie usług składowania
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo
w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra obsługi
telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakresie transportu lotniczego,
dostarczanie informacji dotyczących transportu, dostarczanie informacji w zakresie portów, dostarczanie ładunków drogą lądową, do-
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starczanie ładunków drogą powierzchnią, dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów, dostawa drogą lądową, dystrybucja [transport]
towarów drogą morską, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystrybucja [transport] towarów drogą powietrzną, fracht (przewóz towarów), informacja o magazynowaniu, informacja o transporcie, informacja o składowaniu, kontrola towarów przeznaczonych
do transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie frachtu lotniczego,
ładowanie i wyładowanie pojazdów, logistyka transportu, magazynowanie celne, magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunku przed transportem, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie
trasy), obsługa ładunków i usługi frachtowe, odbieranie dokumentów,
odbieranie ładunku, odbiór, transport i dostawa towarów, określanie
trasy pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, organizacja
dostarczania towarów, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą
lądową, morską i powietrzną, organizowanie i świadczenie usług
w zakresie dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie,
organizowanie odbierania towarów, organizowanie rozładunku towarów, organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie
transportu drogą lądową, morską i powietrzną, planowanie tras (usługi nawigacyjne), pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w zakresie
frachtu i transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu,
przechowywanie ładunku przed przewozem, przewóz ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, rezerwowanie transportu, rozładunek
towarów, składowanie towarów w transporcie, skomputeryzowane
planowanie związane z transportem, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, śledzenie pojazdów
do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub
systemów globalnego pozycjonowania (informacja o transporcie),
spedycja, spedycja ładunków, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku między portami morskimi, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, świadczenie skomputeryzowanych usług
doradztwa dotyczących transportu, transport, transport drogowy,
transport drogowy ładunków, transport i dostawy towarów, transport
lądowy, transport ładunków, transport ładunków statkiem, transport
ładunków drogą powietrzną, transport ładunków statkiem, transport ładunku drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym,
transport morski, transport statkami, transport towarów, udzielanie
informacji dotyczących transportu ładunku, udzielanie informacji
dotyczących portów, udzielanie informacji związanych z transportem
za pomocą środków elektronicznych, usługi agencji spedycji towarów, usługi agencji spedycyjnej, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi w zakresie organizowania transportu.

(111) 326112
(220) 2019 09 10
(210) 504299
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSL VCA
(540)

(591) czarny, fioletowy
(531) 26.05.01, 26.05.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych,
czarter statków morskich, czarterowanie autobusów, czarterowanie
autokarów, czarterowanie floty morskiej, czarterowanie jachtów,
czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, czarterowanie jednostek pływających, czarterowanie
łodzi, czarterowanie pojazdów do transportu, czarterowanie statków, czarterowanie statków powietrznych, czarterowanie transportu, dokowanie statków, doradztwo w dziedzinie usług składowania
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo
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w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra obsługi
telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakresie transportu lotniczego,
dostarczanie informacji dotyczących transportu, dostarczanie informacji w zakresie portów, dostarczanie ładunków drogą lądową, dostarczanie ładunków drogą powierzchnią, dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów, dostawa drogą lądową, dystrybucja [transport]
towarów drogą morską, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystrybucja [transport] towarów drogą powietrzną, fracht (przewóz towarów), informacja o magazynowaniu, informacja o transporcie, informacja o składowaniu, kontrola towarów przeznaczonych
do transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie frachtu lotniczego,
ładowanie i wyładowanie pojazdów, logistyka transportu, magazynowanie celne, magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunku przed transportem, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie
trasy), obsługa ładunków i usługi frachtowe, odbieranie dokumentów,
odbieranie ładunku, odbiór, transport i dostawa towarów, określanie
trasy pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, organizacja
dostarczania towarów, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą
lądową, morską i powietrzną, organizowanie i świadczenie usług
w zakresie dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie,
organizowanie odbierania towarów, organizowanie rozładunku towarów, organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie
transportu drogą lądową, morską i powietrzną, planowanie tras (usługi nawigacyjne), pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w zakresie
frachtu i transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu,
przechowywanie ładunku przed przewozem, przewóz ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, rezerwowanie transportu, rozładunek
towarów, składowanie towarów w transporcie, skomputeryzowane
planowanie związane z transportem, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, śledzenie pojazdów
do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub
systemów globalnego pozycjonowania (informacja o transporcie),
spedycja, spedycja ładunków, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku między portami morskimi, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, świadczenie skomputeryzowanych usług
doradztwa dotyczących transportu, transport, transport drogowy,
transport drogowy ładunków, transport i dostawy towarów, transport
lądowy, transport ładunków, transport ładunków statkiem, transport
ładunków drogą powietrzną, transport ładunków statkiem, transport ładunku drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym,
transport morski, transport statkami, transport towarów, udzielanie
informacji dotyczących transportu ładunku, udzielanie informacji
dotyczących portów, udzielanie informacji związanych z transportem
za pomocą środków elektronicznych, usługi agencji spedycji towarów, usługi agencji spedycyjnej, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi w zakresie organizowania transportu.

(111) 326113
(220) 2019 09 10
(210) 504301
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSL VWMS
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych,
czarter statków morskich, czarterowanie autobusów, czarterowanie
autokarów, czarterowanie floty morskiej, czarterowanie jachtów,
czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, czarterowanie jednostek pływających, czarterowanie
łodzi, czarterowanie pojazdów do transportu, czarterowanie statków, czarterowanie statków powietrznych, czarterowanie transpor-

tu, dokowanie statków, doradztwo w dziedzinie usług składowania
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo
w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra obsługi
telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakresie transportu lotniczego,
dostarczanie informacji dotyczących transportu, dostarczanie informacji w zakresie portów, dostarczanie ładunków drogą lądową, dostarczanie ładunków drogą powierzchnią, dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów, dostawa drogą lądową, dystrybucja [transport]
towarów drogą morską, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystrybucja [transport] towarów drogą powietrzną, fracht (przewóz towarów), informacja o magazynowaniu, informacja o transporcie, informacja o składowaniu, kontrola towarów przeznaczonych
do transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie frachtu lotniczego,
ładowanie i wyładowanie pojazdów, logistyka transportu, magazynowanie celne, magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunku przed transportem, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie
trasy), obsługa ładunków i usługi frachtowe, odbieranie dokumentów,
odbieranie ładunku, odbiór, transport i dostawa towarów, określanie
trasy pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, organizacja
dostarczania towarów, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą
lądową, morską i powietrzną, organizowanie i świadczenie usług
w zakresie dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie,
organizowanie odbierania towarów, organizowanie rozładunku towarów, organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie
transportu drogą lądową, morską i powietrzną, planowanie tras (usługi nawigacyjne), pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w zakresie
frachtu i transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu,
przechowywanie ładunku przed przewozem, przewóz ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, rezerwowanie transportu, rozładunek
towarów, składowanie towarów w transporcie, skomputeryzowane
planowanie związane z transportem, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, śledzenie pojazdów
do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub
systemów globalnego pozycjonowania (informacja o transporcie),
spedycja, spedycja ładunków, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku między portami morskimi, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, świadczenie skomputeryzowanych usług
doradztwa dotyczących transportu, transport, transport drogowy,
transport drogowy ładunków, transport i dostawy towarów, transport
lądowy, transport ładunków, transport ładunków statkiem, transport
ładunków drogą powietrzną, transport ładunków statkiem, transport ładunku drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym,
transport morski, transport statkami, transport towarów, udzielanie
informacji dotyczących transportu ładunku, udzielanie informacji
dotyczących portów, udzielanie informacji związanych z transportem
za pomocą środków elektronicznych, usługi agencji spedycji towarów, usługi agencji spedycyjnej, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi w zakresie organizowania transportu.

(111) 326114
(220) 2019 09 10
(210) 504303
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSL VTC
(540)

(591) czarny, różowy
(531) 26.05.01, 26.05.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych,
czarter statków morskich, czarterowanie autobusów, czarterowanie
autokarów, czarterowanie floty morskiej, czarterowanie jachtów,
czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojaz-
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dów wodnych, czarterowanie jednostek pływających, czarterowanie
łodzi, czarterowanie pojazdów do transportu, czarterowanie statków, czarterowanie statków powietrznych, czarterowanie transportu, dokowanie statków, doradztwo w dziedzinie usług składowania
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo
w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra obsługi
telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakresie transportu lotniczego,
dostarczanie informacji dotyczących transportu, dostarczanie informacji w zakresie portów, dostarczanie ładunków drogą lądową, dostarczanie ładunków drogą powierzchnią, dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów, dostawa drogą lądową, dystrybucja [transport]
towarów drogą morską, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystrybucja [transport] towarów drogą powietrzną, fracht (przewóz towarów), informacja o magazynowaniu, informacja o transporcie, informacja o składowaniu, kontrola towarów przeznaczonych
do transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie frachtu lotniczego,
ładowanie i wyładowanie pojazdów, logistyka transportu, magazynowanie celne, magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunku przed transportem, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie
trasy), obsługa ładunków i usługi frachtowe, odbieranie dokumentów,
odbieranie ładunku, odbiór, transport i dostawa towarów, określanie
trasy pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, organizacja
dostarczania towarów, organizacja transportu drogą lądową, morską
i powietrzną, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą
lądową, morską i powietrzną, organizowanie i świadczenie usług
w zakresie dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie,
organizowanie odbierania towarów, organizowanie rozładunku towarów, organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie
transportu drogą lądową, morską i powietrzną, planowanie tras (usługi nawigacyjne), pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w zakresie
frachtu i transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu,
przechowywanie ładunku przed przewozem, przewóz ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, rezerwowanie transportu, rozładunek
towarów, składowanie towarów w transporcie, skomputeryzowane
planowanie związane z transportem, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, śledzenie pojazdów
do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub
systemów globalnego pozycjonowania (informacja o transporcie),
spedycja, spedycja ładunków, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku między portami morskimi, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, świadczenie skomputeryzowanych usług
doradztwa dotyczących transportu, transport, transport drogowy,
transport drogowy ładunków, transport i dostawy towarów, transport
lądowy, transport ładunków, transport ładunków statkiem, transport
ładunków drogą powietrzną, transport ładunków statkiem, transport ładunku drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym,
transport morski, transport statkami, transport towarów, udzielanie
informacji dotyczących transportu ładunku, udzielanie informacji
dotyczących portów, udzielanie informacji związanych z transportem
za pomocą środków elektronicznych, usługi agencji spedycji towarów, usługi agencji spedycyjnej, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi w zakresie organizowania transportu.

(111) 326115
(220) 2018 12 17
(210) 493961
(151) 2019 11 21
(441) 2019 06 24
(732) ORI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THE ONE
(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 zarzą-
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dzania 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
i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów terenu, opracowywania
projektów technicznych użytkowania nieruchomości.

(111) 326116
(220) 2018 12 17
(210) 493962
(151) 2019 11 21
(441) 2019 06 24
(732) ORI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THE ONE WARSAW
(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 sprzedaj
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
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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) 326117
(220) 2018 12 17
(210) 493970
(151) 2019 11 20
(441) 2019 06 24
(732) RENOVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RENOVIS
(540)

(111) 326120
(220) 2018 12 20
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) CM 1 SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CM CENTRUM MARSZAŁKOWSKA
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe.
(111) 326118
(220) 2018 12 18
(210) 493993
(151) 2019 11 21
(441) 2019 02 25
(732) LEPIANKA ELŻBIETA UNEEL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UNEEL
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, coaching w zakresie życia
osobistego [life coaching], kształcenie praktyczne [pokazy], kultura
fizyczna, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizacja i prowadzenie kongresów, organizacja i prowadzenie seminariów, organizacja
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, edukacja, 44 konsultacje medyczne,
konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi konsultacyjne dotyczące
pielęgnacji urody, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi wizażystów, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, usługi doradztwa dotyczące makijażu świadczone online tub
osobiście, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi
doradcze dotyczące farmaceutyków, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, fryzjerstwo, gabinety pielęgnacji skóry,
higiena i pielęgnacja urody, kuracje dla włosów, manicure, odbudowa
włosów, pielęgnacja urody, salony fryzjerskie, salony piękności, stylizacja, układanie włosów, usługi charakteryzatorów, usługi fryzjerskie,
usługi kosmetyczne, usługi zakresie higieny i pielęgnacji urody.
(111) 326119
(220) 2018 12 18
(151) 2019 11 21
(441) 2019 02 25
(732) LEPIANKA ELŻBIETA UNEEL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNEEL
(540)

(531) 27.05.01

(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, coaching w zakresie życia
osobistego [life coaching], kształcenie praktyczne [pokazy], kultura
fizyczna, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizacja i prowadzenie kongresów, organizacja i prowadzenie seminariów, organizacja
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, edukacja, 44 konsultacje medyczne,
konsultacje dotyczące kosmetyków, usługi konsultacyjne dotyczące
pielęgnacji urody, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi wizażystów, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, usługi doradztwa dotyczące makijażu świadczone online tub
osobiście, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi
doradcze dotyczące farmaceutyków, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, fryzjerstwo, gabinety pielęgnacji skóry,
higiena i pielęgnacja urody, kuracje dla włosów, manicure, odbudowa
włosów, pielęgnacja urody, salony fryzjerskie, salony piękności, stylizacja, układanie włosów, usługi charakteryzatorów, usługi fryzjerskie,
usługi kosmetyczne, usługi zakresie higieny i pielęgnacji urody.

(210) 493995

(210) 494086

(591) pomarańczowy
(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne, 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 16 papier, karton i wyroby z tych
materiałów, mianowicie: albumy, kalendarze, druki, afisze, plakaty,
bloki listowe, broszury, emblematy, folie, koperty, notesy, fotografie,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, 18 etykiety skórzane, imitacje
skóry, walizy i torby podróżne, aktówki, teczki, portfele, torby, parasolki, parasole (duże), 19 materiały budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, 22 markizy z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, torby i torebki do pakowania z materiałów
tekstylnych, namioty, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, rozlepianie plakatów reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotek,
prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, pokazy mody w celach promocyjnych, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, handlowe porady udzielane konsumentom (punkty
informacji konsumenckiej), marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi związane
z administrowaniem nieruchomościami, w tym wynajmem, dzierżawą i wyceną nieruchomości, pośrednictwo w wynajmie i kupnie nieruchomości, mieszkań, powierzchni handlowych, powierzchni biurowych, gruntów, 37 usługi budowlane, nadzór budowlany, usługi
rozbiórkowe, remont, naprawy i restauracja budynków, konserwacja
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budynków, budownictwo, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, usługi generalnych
wykonawców budowlanych, usługi doradztwa budowlanego, 39
składowanie towarów, usługi magazynowania towarów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie
magazynów, prowadzenie parkingów, 41 usługi działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, wystawy związane
z kulturą lub edukacją, organizowanie imprez sportowych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
widowisk rozrywkowych, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc
na spektakle, realizacja i wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, 42 projektowanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, usługi projektantów w zakresie
mody, projektowanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych, pomiary geodezyjne, 45 usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, badania prawne, licencjonowanie programów komputerowych jako usługi prawne, usługi
ochroniarskie, usługi ochroniarskie nocne, rejestrowanie nazw domen jako usługi prawne, licencjonowanie własności intelektualnej,
usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie
prawami autorskimi, wypożyczanie odzieży.

(111) 326121
(220) 2018 12 20
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) CM 1 SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CM
(540)

(210) 494088

opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, handlowe porady udzielane konsumentom (punkty
informacji konsumenckiej), marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi związane
z administrowaniem nieruchomościami, w tym wynajmem, dzierżawą i wyceną nieruchomości, pośrednictwo w wynajmie i kupnie nieruchomości, mieszkań, powierzchni handlowych, powierzchni biurowych, gruntów, 37 usługi budowlane, nadzór budowlany, usługi
rozbiórkowe, remont, naprawy i restauracja budynków, konserwacja
budynków, budownictwo, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, usługi generalnych
wykonawców budowlanych, usługi doradztwa budowlanego, 39
składowanie towarów, usługi magazynowania towarów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie
magazynów, prowadzenie parkingów, 41 usługi działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, wystawy związane
z kulturą lub edukacją, organizowanie imprez sportowych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
widowisk rozrywkowych, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc
na spektakle, realizacja i wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, 42 projektowanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, usługi projektantów w zakresie
mody, projektowanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych, pomiary geodezyjne, 45 usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, badania prawne, licencjonowanie programów komputerowych jako usługi prawne, usługi
ochroniarskie, usługi ochroniarskie nocne, rejestrowanie nazw domen jako usługi prawne, licencjonowanie własności intelektualnej,
usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie
prawami autorskimi, wypożyczanie odzieży.

(111) 326122
(220) 2018 12 25
(151) 2019 11 28
(441) 2019 04 23
(732) CHMIEL MARZENA JOLANTA, Biłgoraj (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F Fundacja imienia Moshé Feldenkraisa
(540)

(591) granatowy
(531) 29.01.11, 27.05.17, 27.05.23
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, drobne wyroby żelazne, 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 16 papier, karton i wyroby z tych
materiałów, mianowicie: albumy, kalendarze, druki, afisze, plakaty,
bloki listowe, broszury, emblematy, folie, koperty, notesy, fotografie,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, 18 etykiety skórzane, imitacje
skóry, walizy i torby podróżne, aktówki, teczki, portfele, torby, parasolki, parasole (duże), 19 materiały budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, 22 markizy z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, torby i torebki do pakowania z materiałów
tekstylnych, namioty, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, rozlepianie plakatów reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotek,
prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, pokazy mody w celach promocyjnych, badania marketingowe, badania
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(210) 494211

(591) granatowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi organizacji i prowadzenia: konferencji, sympozjów, warsztatów, seminariów i szkoleń dla rehabilitantów, lekarzy,
terapeutów i pedagogów, usługi kształceń praktycznych, usługi
doradztwa zawodowego, 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, sport i fitness, 44 prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii,
treningu medycznego, terapii manualnej, profilaktyka i promocja
zdrowotna zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, terapia manualna, usługi promocji zdrowia, usługi przychodni rehabilitacyjnych,
usługi rehabilitacji leczniczej, usługi fizjoterapii i fizykoterapii, usługi
w zakresie wypożyczania artykułów i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, usługi związane z ochroną zdrowia, usługi
z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki zdrowotnej i protetyki,
usługi w zakresie klinik zdrowia, usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, informacja
w zakresie zdrowia, rehabilitacji.
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(111) 326123
(220) 2018 12 25
(210) 494212
(151) 2019 11 28
(441) 2019 04 23
(732) CHMIEL MARZENA JOLANTA, Biłgoraj (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F Pomóż Sobie Fundacja imienia Moshé Feldenkraisa
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi organizacji i prowadzenia: konferencji, sympozjów, warsztatów, seminariów i szkoleń dla rehabilitantów, lekarzy,
terapeutów i pedagogów, usługi kształceń praktycznych, usługi
doradztwa zawodowego, 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, sport i fitness, 44 prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii,
treningu medycznego, terapii manualnej, profilaktyka i promocja
zdrowotna zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, terapia manualna, usługi promocji zdrowia, usługi przychodni rehabilitacyjnych,
usługi rehabilitacji leczniczej, usługi fizjoterapii i fizykoterapii, usługi
w zakresie wypożyczania artykułów i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, usługi związane z ochroną zdrowia, usługi
z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki zdrowotnej i protetyki,
usługi w zakresie klinik zdrowia, usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, informacja
w zakresie zdrowia, rehabilitacji.
(111) 326124
(220) 2018 12 27
(210) 494286
(151) 2019 11 19
(441) 2019 05 20
(732) VIDIUM MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIDIUM
(510), (511) 9 aparatura do kontroli wzroku, aparatura do badania
wzroku, urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki, okulary, oprawki
do okularów, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, lasery do celów medycznych, 35 reklama, usługi handlu detalicznego,
hurtowego i za pośrednictwem Internetu, w zakresie towarów: aparatura do kontroli wzroku, aparatura do badania wzroku, urządzenia
i przyrządy optyczne, soczewki, okulary, oprawki do okularów, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, lasery do celów medycznych, prowadzenie wyspecjalizowanych salonów umożliwiających
badanie wzroku, dobór okularów i ich zakup, 44 usługi klinik okulistycznych, usługi optyczne, porady w zakresie doboru okularów,
wykonywanie analiz medycznych związanych z leczeniem chorób
wzroku.
(111) 326125
(220) 2018 12 27
(151) 2019 11 20
(441) 2019 06 24
(732)	GOLDEN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LYDIANA
(540)

(210) 494291

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, wyroby zegarmistrzowskie, wyroby z metali szlachetnych w szczególności: pudełka, szkatułki, buteleczki, czajniczki, dzbanki, dziadek do orzechów, emblematy, etui, figurki, świeczniki, serwisy, kieliszki, breloczki, kosze, kółka

na serwetki, przybory kuchenne, kufle, patery, portmonetki, puchary,
puderniczki, serwetniki, solniczki, spodeczki, tabakierki, wazy, zegary, zegarki, metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych i pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne.

(111) 326126
(220) 2018 12 10
(210) 493638
(151) 2019 11 21
(441) 2019 06 24
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ADAMED odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej
medycyny
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety
do użytku medycznego, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
napoje lecznicze, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty witaminowe, chemiczne preparaty do celów medycznych,
materiały opatrunkowe, syropy do użytku farmaceutycznego, apteczki pierwszej pomocy, 16 publikacje drukowane, czasopisma,
drukowane materiały piśmienne, drukowane arkusze informacyjne,
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały edukacyjne,
drukowane materiały szkoleniowe, drukowane ulotki informacyjne,
drukowane czasopisma, afisze, plakaty, artykuły biurowe, blankiety,
bloczki do pisania, bloki listowe do pisania, broszury, chorągiewki
papierowe, papierowe chusteczki do nosa, emblematy, pieczęcie
papierowe, kalendarze, katalogi, koperty, papier do pisania listów,
notatniki, notesy podręczne, ołówki, etui na pióro, pióro, przybory
do pisania, skoroszyty na dokumenty, reklamy drukowane, kalendarze drukowane, ulotki drukowane, 41 mentoring dydaktyczny
na rzecz dzieci, młodzieży, studentów i absolwentów w zakresie edukacji oraz rozwoju naukowego i zawodowego, edukacja, informacja
o edukacji, organizowanie konkursów i programów edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, publikowanie tekstów o tematyce naukowej i edukacyjnej, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie
czasopism internetowych, publikowanie czasopism elektronicznych,
publikowanie, w tym on-line, informacji naukowych, publikowanie,
w tym on-line, tekstów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, publikowanie książek oraz poradników, szkolenia,
kursy oraz programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży, studentów
i absolwentów w zakresie rozwoju naukowego i zawodowego, doradztwo w zakresie edukacji i szkolenia, szkolenia dla personelu, 42
prace badawcze w zakresie poszukiwania nowych i rozwijania znanych molekuł oraz ich stosowania w medycynie, badania dotyczące
leków, badania dotyczące środków farmaceutycznych, badania naukowe w zakresie medycyny, prace badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania naukowe do celów medycznych w zakresie
chorób nowotworowych, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu
farmaceutycznego, projektowanie i opracowywanie technologii
medycznej, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury
diagnostycznej, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie
zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie informacji i danych
związanych z badaniami i rozwojem medycznym, udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i prace badawcze
w dziedzinie medycyny i farmacji, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, analizy chemiczne, badania
biologiczne, badania chemiczne, badania w dziedzinie kosmetyki,
projektowanie opakowań, doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych.
(111) 326127
(220) 2018 12 11
(151) 2019 11 21
(441) 2019 06 24
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zakochani po uszy

(210) 493703
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(540)

(531) 27.05.01, 01.15.11
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CO, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowe, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki
telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory,
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych,
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
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gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery. bezrękawniki. bloczki kartek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i batony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki I nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki,
torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki. wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej
towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które
mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty
elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych
www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym
w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych. produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
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w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi techniczne] i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej
zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów
komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie
badań w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii
w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie
prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi
dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 326128
(220) 2019 02 18
(151) 2019 11 20
(441) 2019 06 03
(732)	NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYCOBiotiC
(540)

(210) 496013

(591) czarny, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 326129
(220) 2019 04 11
(210) 496778
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) MAŁEK DARIUSZ F.H.U. TIP-TOP, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kyambalo
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mody,
projektowanie opakowań, stylizacja jako wzornictwo przemysłowe,
usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe.
(111) 326130
(220) 2019 03 08
(210) 496870
(151) 2019 11 14
(441) 2019 06 24
(732) PRIDE AND GLORY HUGE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój Weekend
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, magazyny, komiksy, albumy, biuletyny, mapy i atlasy, druki, afisze (plakaty), 35 usługi reklamowe,
ogłoszenia prasowe, reklamy telewizyjne i radiowe, reklamy i rozpowszechnianie ogłoszeń on-line w sieci komputerowej, internetowej

i korespondencyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
agencje reklamowe, 41 publikacja gazet, czasopism oraz magazynów on-line, usługi agencji fotograficznych polegające na wykonywaniu zdjęć, reportaże fotograficzne, publikowanie książek oraz książek elektronicznych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(111) 326131
(220) 2019 03 27
(210) 496881
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 15
(732) SZKOLNICKI KRZYSZTOF MARIAN, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brainset
(540)

(531) 01.01.01, 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy
kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), komputerowe
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich,
opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie
testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie
listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, 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, udo-
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stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi komunikacji
korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe,
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi
przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 42 utrzymywanie (tworzenie i-) stron internetowych dla osób trzecich, wzornictwo przemysłowe, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi projektowania graficznego, chmura obliczeniowa,
digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
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, medyczne badania naukowe, 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, odzyskiwanie danych
komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, programowanie komputerów, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, powielanie programów komputerowych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi architektoniczne, usługi doradcze
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w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(111) 326132
(220) 2019 01 31
(151) 2019 11 14
(441) 2019 04 01
(732) SHAFI RITA SOCKS & TIGHTS, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Socks & Tights
(540)

(210) 495414

(531) 09.03.15, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 25 skarpetki, podkolanówki, zakolanówki, pończochy,
pasy do pończoch, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, getry, legginsy, bielizna, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży
stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak: skarpetki, podkolanówki, zakolanówki, pończochy, pasy do pończoch,
podwiązki, rajstopy, rajtuzy, getry, legginsy, bielizna, odzież, nakrycia
głowy, piżamy, wyroby dziewiarskie, rękawiczki, pasy, szelki, krawaty,
muszki, apaszki, opaski na głowę, okulary przeciwsłoneczne, torby,
torebki, torebki do noszenia na biodrach, plecaki, saszetki, kosmetyczki, portmonetki, portfele, etui, aktówki, dyplomatki, parasole,
laski.
(111) 326133
(220) 2019 02 01
(210) 495509
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) KOSTRICA DYMITR PRAKTYKA LEKARSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dr migrena
(510), (511) 5 suplementy odżywcze, takie jak tabletki, środki wzmacniające, kapsułki, pastylki, batoniki, środki stymulujące na bazie roślin jako preparaty farmaceutyczne i/lub suplementy diety, suplementy diety nie do celów medycznych, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki do żywności do celów niemedycznych,
mineralne suplementy odżywcze, mineralne suplementy diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszane preparaty witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty
witaminowe, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy ziołowe, suplementy wzmacniające
zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana
do celów medycznych, 9 publikacje elektroniczne online, programy
komputerowe, programy do urządzeń mobilnych: peryferyjne urządzenia komputerowe, komputery, komputery przenośne, urządzenia
i przyrządy do nauczania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], informacje i dane utrwalone na nośnikach, publikacje
elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne z zakresu medycyny,
medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki,
ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, aplikacje mobilne, edukacyj-
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ne programy i oprogramowanie komputerowe dotyczące medycyny,
medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania,
dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, oprogramowanie
i programy komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia danych
i informacji, prowadzenia badań oraz wykonywania analiz z zakresu
medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, programy
komputerowe do obsługi klinik i innych placówek medycznych, programy komputerowe do diagnostyki medycznej i do monitorowania
stanu zdrowia, oprogramowanie komputerowe dla platformy z systemem telemedycznym, programy komputerowe wykorzystywane
dla realizacji zadań telemedycyny, programy komputerowe do zbierania, przechowywania analiz wyników badań w tym medycznych,
naukowych, statystycznych, programy komputerowe do zarządzania
jednostkami świadczącymi usługi medyczne i rehabilitacyjne, programy komputerowe do zbierania, przechowywania i wstępnej analizy wyników badań, w tym medycznych, naukowych, statystycznych, programy komputerowe do katalogowania danych jednostek
świadczących usługi medyczne i rehabilitacyjne, danych pacjentów,
wyników badań medycznych, danych na temat prowadzonych procesów leczenia i rehabilitacji, 16 gazety, czasopisma, pudełka, torby
i torebki do pakowania, kalendarze, długopisy, serwetki papierowe,
flagi papierowe, chorągiewki papierowe, proporczyki papierowe, katalogi branżowe, albumy, druki, książki, prospekty, broszury, ulotki,
foldery, informatory, papier, tektura i wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 21 butelki, butelki elastyczne z wyciskaczem [puste], bidony,
butelki z tworzyw sztucznych, etui na pałeczki, filiżanki, kubki, termosy, termosy do napojów, talerze pamiątkowe [okolicznościowe],
termosy do przechowywania napojów, statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota
lub szkło, zawarte w tej klasie, 25 ubrania, nakrycia głowy, buty, 35
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej: administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, świadczenie usług badań rynkowych, rozwój systemów zarządzania szpitalami, zarządzanie
klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie szpitalami, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, udostępnianie
skomputeryzowanych informacji handlowych i marketingowych
z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała,
usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, próbek, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej,
usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie promocji sprzedaży,
gromadzenie i archiwizowanie danych medycznych, dokumentów
medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych, także
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, zarządzanie danymi medycznymi, dokumentami medycznymi, orzeczeniami lekarskimi i diagnozami medycznymi, także
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
w szczególności elektronicznej dokumentacji pacjenta, usługi związane z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania
relacjami za pomocą programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla
klientów oraz planami promocyjnymi, sprzedaż hurtowa, detaliczna,
internetowa artykułów chemicznych, medycznych, farmaceutycznych, dietetycznych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo-ozdobnym: baloniki, banery, bloczki, bombki, bidony,
butelki, breloczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne urządzenia
do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, karafki,
konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, chusteczki,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkol-

ne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery, parasole, parasolki,
parawany, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, pokrowce na telefony, portfele, portmonetki, postery, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla
personelu, teczki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki,
termosy, wizytowniki, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany,
zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżuteria, uchwyty i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki danych, pióra świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki na dokumenty, wyroby skórzane, torby
na sprzęt sportowy, walizki, etui na klucze, głośniki, ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia
peryferyjne i akcesoria do komputerów, urządzenia do odtwarzania
i nagrywania dźwięku i obrazu, radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria do aparatów fotograficznych, słuchawki, gry
komputerowe, software ładowalny, ładowarki, ładowarki samochodowe do urządzeń telefonicznych i nawigacyjnych, akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, akcesoria dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe, osłony przeciwdeszczowe z tkanin,
markizy, znaczki z logo, 38 przydzielanie dostępu do baz danych
w Internecie, 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 związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, blog, fora internetowe, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów
naukowych, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych,
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji
za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji, organizowanie
i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych, doradztwo zawodowe,
usługi edukacyjne i treningowe w zakresie medycyny i farmakologii,
kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie wystaw związanych z kulturą, medycyną lub edukacją,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, nagrywanie materiałów
dydaktycznych, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych
oraz kulturalno-rozrywkowych, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), publikowanie książek, wydawanie wyrobów drukarskich, zwłaszcza książek, czasopism, katalogów i gazet, włącznie
z elektroniczną formą, także w Internecie, organizowanie, obsługa
i prowadzenie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, 42 usługi tworzenia oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie farmakologii, doradztwo
związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmacji, opracowywanie preparatów farmaceutycznych
i leków, medyczne badania naukowe, laboratoria medyczne, usługi
badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, próby kliniczne, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania, służącego do konsultacji medycznych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci web, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego
nie do pobrania, usługi hurtowni danych [składowanie danych], usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, zarządzanie
zasobami cyfrowymi, opracowywanie platform komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
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komputerowego, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania
do platform handlu elektronicznego, 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, 44 konsultacje medyczne, badania medyczne, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, konsultacje, również przez telefon
i on-line, dotyczące produktów medycznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, usługi medyczne, badania medyczne, lekarskie, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, opieka zdrowotna, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez
lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, konsultacje medyczne, przeprowadzanie badań
medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, świadczenie pomocy medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi promocji
zdrowia, usługi opieki medycznej, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji, prowadzenie placówek medycznych, usługi
klinik medycznych, lecznic, szpitali, przychodni, laboratoriów medycznych, placówek rehabilitacji i rekonwalescencji, usługi lekarskich
wizyt domowych, wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie
technologii medycznej, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 326134
(220) 2019 02 02
(210) 495512
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 22
(732) SOPREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kompot
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama osób trzecich, pośrednictwo handlowe, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo
w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania, usługi sklepów
detalicznych w branży spożywczej, usługi sklepów detalicznych
w branży monopolowej, dystrybucja materiałów reklamowych
w postaci próbek, druków, prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób
trzecich, zarządzanie lokalami gastronomicznymi, barami, pubami,
43 puby, bary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, koktajlbary, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, pizzerie,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów na zamówienie, organizowanie przyjęć
gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, catering, doradztwo kulinarne, usługi degustacji win i napojów alkoholowych, winiarnie.
(111) 326135
(220) 2019 02 11
(151) 2019 11 21
(441) 2019 04 29
(732)	ETRAVEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) StayPoland.com
(540)

(210) 495822

(591) czarny, jasnoniebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi agencji podróży i rezerwacji, agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży, autobusowe
usługi transportowe, doradztwo w dziedzinie podróży świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakresie
planowania trasy podróży, informacja turystyczna, koordynowanie
planów podróży dla osób prywatnych i grup, oprowadzanie wycieczek, organizacja i rezerwacja podróży, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, rezerwacja miejsc dla podróżnych,
udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów, udzie-
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lanie informacji turystycznych, usługi doradcze związane z organizowaniem podróży, usługi pilotów wycieczek, wynajem pojazdów,
zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem,
usługi organizowania wycieczek, 43 informacja hotelowa, ocena
zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla
turystów, rezerwacje hotelowe, świadczenie usług informacyjnych
dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, usługi
agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych,
wynajmowanie sal konferencyjnych.

(111) 326136
(220) 2019 02 11
(210) 495825
(151) 2019 11 18
(441) 2019 04 29
(732)	NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) DIPPER-HCT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 326137
(220) 2019 02 11
(210) 495830
(151) 2019 11 18
(441) 2019 04 29
(732)	NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) DIPPER-MONO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 326138
(220) 2019 02 12
(210) 495850
(151) 2019 11 19
(441) 2019 04 29
(732) ZARĘBA PIOTR KIMAR PRO ART PIOTR ZARĘBA FIRMA
USŁUGOWO HANDLOWA, Latchorzew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOME IN STYLE DESIGNER STORE
(540)

(591) jasnoniebieski
(531) 19.07.10, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 11 lampy, oświetlenie, oświetlenie dekoracyjne, lampy
stołowe, lampy stojące, stojące lampy, lampy stojące, lampy ścienne,
lampy stołowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie sufitowe, 19 kamień naturalny, materiały budowlane z kamienia naturalnego, 20 meble, regały, lustra, sofy, krzesełka, stoły, komody, pufy, biurka, stoliki, szafki, poduszki, fotele, póki, krzesła biurowe,
krzesła stołowe, krzesła konferencyjne, krzesła obrotowe, meble
do salonu, meble do siedzenia, meble drewniane, regały drewniane
[meble], meble ogrodowe drewniane, pufy [meble], lustra ścienne,
lustra [meble], ozdobne lustra, lustra i lusterka stojące, komody, komody ścienne, komody [meble], meble domowe, meble domowe
wykonane z drewna, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble,
meble biurowe, półki [meble], kredensy [meble], stoły [meble], meble
skórzane, gabloty [meble], półki wiszące [meble], meble ogrodowe
[patio], sofy, sofy rozkładane, krzesła, stoły, stoły konferencyjne, biurka i stoły, stoły do jadalni, biurka, stoliki kawowe, stoliki salonowe,
stoliki nocne, stoliki przy kanapie, szafki, szafki [meble], dekoracje wiszące [ozdoby], poduszki, poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne,
fotele, fotele biurowe, fotele wypoczynkowe, krzesła [fotele] biurowe, komplety mebli do salonu, meble do wnętrz, meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, regały, regały na gazety, 21 kubki,
filiżanki, szklanki, talerze, kieliszki, zastawy stołowe, wazony, misy,
patery, kubki, kubki ceramiczne, kubki szklane, kubki porcelanowe,
filiżanki i kubki, filiżanki, szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, szklanki
[naczynia do picia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, kieliszki, wazony na kwiaty, wazony, wazony ze szkła, serwisy [zastawy stołowe], talerze, misy, misy ceramiczne, misy i miseczki,
misy do podawania żywności, patery, patery szklane na owoce, 24
tekstylia, tekstylia do sypialni, tekstylia do dekoracji wnętrz, tekstylia
do wyposażenia domu.
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(111) 326139
(220) 2019 02 14
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 08
(732)	HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skarbnica Smaku
(540)
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(210) 495923

(591) niebieski, czerwony, żółty, różowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(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, gastronomiczno-hotelarskimi, 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, 43 hotele, motele,
pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach
zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi realizowane
w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, usługi cateringowe.
(111) 326140
(220) 2019 02 15
(151) 2019 11 25
(441) 2019 06 03
(732) Schiedel GmbH, Nussbach (AT)
(540) (znak słowny)
(540) KombiAir

(210) 495985

(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe i sterujące do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wszystkie wyżej wymienione towary
wyłącznie w zakresie budownictwa, 11 urządzenia elektrotechniczne do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wszystkie wyżej
wymienione towary wyłącznie w zakresie budownictwa, 19 materiały budowlane do kanałów [duktów] niemetalowych dla instalacji
wentylacyjnych.

(111) 326141
(220) 2019 02 15
(210) 495988
(151) 2019 11 20
(441) 2019 06 03
(732) Unum Group (a Delaware Corporation), Chattanooga (US)
(540) (znak słowny)
(540) Unum.We Love. We Care.
(510), (511) 35 rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu
dla organizacji charytatywnych, kierowanie uzdolnionych wolontariuszy do organizacji non-profit, 36 usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, zawieranie umów ubezpieczenia i reasekuracji, usługi
gwarantowania ubezpieczeń i reasekuracji, ubezpieczeniowe usługi
brokerskie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym usługi agentów
oraz brokerów, usługi doradcze, konsultingowe, informacyjne i administracyjne w zakresie ubezpieczeń, reasekuracji, rent i emerytur,
w tym świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi finansowe
świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi
aktuariusza ubezpieczeniowego, regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele
charytatywne dla dzieci potrzebujących, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, kulturalnych i edukacyjnych, udzielanie Informacji związanych ze zbiórkami
funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek, przydzielanie
dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, usługi w zakresie dotacji finansowych, finansowanie organizacji dobroczynnych,
usługi funduszu dobroczynnego, 41 edukacja zawodowa dla młodych ludzi, szkolenia dla dorosłych, organizowanie warsztatów, rozrywkowe i edukacyjne zajęcia zorganizowane dla dzieci, organizowanie i prowadzenie spotkań, seminariów, sympozjów, kongresów,
konferencji w zakresie oświaty, finansów, biznesu i handlu, informacja o edukacji, usługi edukacyjne w dziedzinie finansów, biznesu
i handlu, publikowanie materiałów drukowanych i elektronicznych
dotyczących edukacji, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, wydawanie nagród edukacyjnych, prowadzenie pomocniczych programów dla opiekunów,
organizowanie społecznych imprez sportowych I kulturalnych, organizowanie imprez w celach charytatywnych, usługi wydawnicze.
(111) 326142
(220) 2019 02 15
(210) 495994
(151) 2019 11 20
(441) 2019 06 03
(732) Unum Group (a Delaware Corporation), Chattanooga (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) unum We love. We care.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu
dla organizacji charytatywnych, kierowanie uzdolnionych wolontariuszy do organizacji non-profit, 36 usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, zawieranie umów ubezpieczenia i reasekuracji, usługi
gwarantowania ubezpieczeń i reasekuracji, ubezpieczeniowe usługi
brokerskie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym usługi agentów
oraz brokerów, usługi doradcze, konsultingowe, informacyjne i administracyjne w zakresie ubezpieczeń, reasekuracji, rent i emerytur,
w tym świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi finansowe
świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi
aktuariusza ubezpieczeniowego, regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, inwestowanie fun-
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duszy na cele charytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele
charytatywne dla dzieci potrzebujących, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, kulturalnych i edukacyjnych, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami
funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek, przydzielanie
dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, usługi w zakresie dotacji finansowych, finansowanie organizacji dobroczynnych,
usługi funduszu dobroczynnego, 41 edukacja zawodowa dla młodych ludzi, szkolenia dla dorosłych, organizowanie warsztatów, rozrywkowe i edukacyjne zajęcia zorganizowane dla dzieci, organizowanie i prowadzenie spotkań, seminariów, sympozjów, kongresów,
konferencji w zakresie oświaty, finansów, biznesu i handlu, informacja o edukacji, usługi edukacyjne w dziedzinie finansów, biznesu
i handlu, publikowanie materiałów drukowanych i elektronicznych
dotyczących edukacji, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, wydawanie nagród edukacyjnych, prowadzenie pomocniczych programów dla opiekunów,
organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach charytatywnych, usługi wydawnicze.

(111) 326143
(220) 2019 02 18
(151) 2019 11 20
(441) 2019 06 03
(732) Beeline Gmbh, Köln (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I am
(540)

(210) 496014

(531) 27.05.01
(510), (511) 26 ozdoby do włosów, spinki do włosów, wstążki do włosów, opaski do włosów, wsuwki do włosów, klamry do pasków.
(111) 326144
(220) 2019 02 18
(210) 496024
(151) 2019 11 20
(441) 2019 06 03
(732) LEGRAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbkowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM’t worry be connected
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 07.01.08, 26.11.22, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne, mianowicie przełączniki, przełączniki przyciskane, wtyczki, gniazdka elektryczne, gniazdka ścienne
i naścienne (tynkowe i podtynkowe), gniazdka telefoniczne naścienne, wyloty przewodów, wyloty kabli, złącza, przełączniki różnicowe,
wyłączniki, lampki sygnalizacyjne, rozłączniki i wyłączniki różnicowe,
a także części i elementy wszystkich wyżej wymienionych towarów,
komputery, terminale telekomunikacyjne związane z przedstawianiem rozwiązań sieciowych i/lub zarządzaniem rozwiązaniami sieciowymi w zakresie aparatury elektrycznej i automatyki domowej, przenośne urządzenia przeznaczone do bezprzewodowego odbierania i/
lub przesyłania danych w celu przedstawiania rozwiązań sieciowych
i/lub zarządzania rozwiązaniami sieciowymi w zakresie aparatury
elektrycznej, oprogramowanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania rozwiązaniami sieciowymi do budynków
przemysłowych, usługowych, mieszkalnych i ekologicznych, infra-
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struktury i centrów danych, sieci elektrycznych i procedur, oprogramowanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania
rozwiązaniami sieciowymi do poprawy wydajności energetycznej
w odniesieniu do budynków przemysłowych, usługowych, mieszkalnych i ekologicznych, infrastruktury i centrów danych, sieci elektrycznych i procedur, oprogramowanie do przedstawiania rozwiązań
sieciowych i/lub zarządzania rozwiązaniami sieciowymi w odniesieniu do bezpieczeństwa, kontroli dostępu i wideo monitoringu do budynków przemysłowych, usługowych, mieszkalnych i ekologicznych,
infrastruktury i centrów danych, sieci elektrycznych i procedur,
oprogramowanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania rozwiązaniami sieciowymi do wspierania samodzielności,
oprogramowanie umożliwiające przekazywanie danych w zakresie
przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania rozwiązaniami sieciowymi, między programami użytkowymi, urządzeniami
powszechnego użytku i urządzeniami przemysłowymi, platforma
programowa przeznaczona do bezprzewodowego odbierania i/
lub przesyłania danych w zakresie przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania nimi, platforma programowa (API) przeznaczona do ułatwiania łączenia innych osób z programem do interoperacyjności w zakresie rozwiązań sieciowych, zestawy do rozwoju
oprogramowania do integracji platformy (SDK), 35 usługi w zakresie
programów motywacyjnych i lojalnościowych dla klientów polegających na gromadzeniu danych umożliwiających im poznanie i wybór
jednego lub kilku rozwiązań sieciowych odpowiadających ich potrzebom, informacje i doradztwo handlowe w zakresie interoperacyjności komputerowej w zakresie rozwiązań sieciowych, 42 usługi
informatyczne w chmurze oferujące oprogramowanie do łączenia,
korzystania z urządzeń sieciowych w Internecie rzeczy oraz do zarządzania nimi, usługi informatyczne w chmurze oferujące oprogramowanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania
nimi, usługi w zakresie udostępniania oprogramowania i zestawów
do rozwoju oprogramowania, korzystania z interoperacyjności interfejsów programów przeznaczonych do rozwiązań sieciowych,
zapewnianie usług aplikacyjnych w zakresie platformy programowej
(SaaS) jako usługi oferującej oprogramowanie do łączenia, korzystania z urządzeń sieciowych w Internecie rzeczy oraz do zarządzania
nimi, usługi w zakresie zapewniania platformy (PaaS) jako usługi oferującej oprogramowanie do gromadzenia, monitorowania i wymiany
danych związanych z rozwiązaniami sieciowymi.

(111) 326145
(220) 2019 02 18
(151) 2019 11 20
(441) 2019 06 03
(732)	NAGÓRKA ROBERT, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 496025

(591) czarny, biały, brązowy, złoty, jasnobrązowy
(531) 02.01.01, 02.01.04, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części
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samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, aukcje samochodowe, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pojazdami, zarządzanie flotą pojazdów [dla
osób trzecich], 39 usługi taksówek, usługi taksówkarskie, transport
podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego,
transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, wynajem
pojazdów, wynajem autokarów, wynajem pojazdów transportowych,
wynajem pojazdów transportowych na umowę, wynajem pojazdów użytkowych, wynajem samochodów, wynajem samochodów
ciężarowych, wypożyczanie ciężarówek i pojazdów, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wypożyczanie pojazdów, usługi wynajmu
pojazdów samochodowych, usługi wynajmu samochodów, usługi
wypożyczania lądowych pojazdów silnikowych, wypożyczanie środków transportu, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie
wynajmu samochodów, organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, organizowanie wypożyczania pojazdów, dzierżawa
samochodów ciężarowych, kontraktowy wynajem pojazdów, organizacja wynajmu pojazdów, udostępnianie pojazdów do wynajmu,
udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi autokarów
pasażerskich, usługi przewoźnika, transport autobusowy, transport
autokarowy pasażerów, transport bagażowy, transport i dostawy
towarów, transport drogowy, transport drogowy podróżnych, transport lądowy, transport lądowy osób, transport lądowy pasażerów,
transport lądowy podróżnych, transport ładunków, transport ładunku drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym, transport
pasażerów autobusami, transport pasażerów i ich bagażu, transport
pasażerów i ładunków, transport pasażerski, transport podróżnych
samochodem, transport samochodowy, transport towarów, autobusowe usługi transportowe, usługi transportowe, usługi transportowe
autokarowe, usługi transportu autobusami, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usługi transportu drogowego, usługi transportu pasażerskiego drogą lądową, usługi w zakresie organizowania
transportu, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi,
organizowanie transportu, organizowanie transportu ładunków, informacja o transporcie, logistyka transportu, organizacja transportu
drogą lądową, morską i powietrzną, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, organizowanie
transportu pasażerskiego, organizowanie transportu i podróży, usługi
przewozowe towarów, usługi przewozu, usługi przewozu ładunków,
usługi przewozu paczek, czarterowanie autobusów, czarterowanie
autokarów, czarterowanie pojazdów do transportu, czarterowanie
pojazdów podróżnych, czarterowanie transportu, dostarczanie towarów, dostarczanie ładunków drogą lądową, dostarczanie pojazdów,
dostawa droga lądową, dostawa paczek drogą lądową, dostawa towarów, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, ekspresowa
dostawa towarów, przenoszenie, przewóz bagaży, przewóz ładunków, przewożenie i dostarczanie towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, obsługa przeprowadzek, przechowywanie części do pojazdów mechanicznych.

(111) 326146
(220) 2019 02 18
(210) 496030
(151) 2019 11 20
(441) 2019 06 03
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ,
Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ESETIN
(510), (511) 5 leki dla ludzi, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 326147
(220) 2019 02 18
(151) 2019 11 19
(441) 2019 06 03
(732) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kalinka Wódka

(210) 496031

(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 wódka.
(111) 326148
(220) 2019 02 18
(210) 496032
(151) 2019 11 19
(441) 2019 06 03
(732)	EKONIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKONIT
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.10, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych
do pojazdów lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia
rolnicze, inkubatory do jaj, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest,
mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, tworzywa sztuczne półprzetworzone, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, tworzywa sztuczne wyprofilowane
stosowane w produkcji, formy z tworzywa sztucznego, materiały
wypełniające, uszczelniające i izolacyjne, giętkie rurki i przewody
niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, prace biurowe, 40 obróbka materiałów,
obróbka materiałów z kauczuku, gutaperki, gumy, azbestu, miki
i tworzyw sztucznych poprzez cięcie, gięcie, wykrawanie, wiercenie,
frezowanie, szlifowanie, klejenie i malowanie, obróbka materiałów
stalowych i aluminiowych poprzez ciecie, gięcie, wykrawanie, spawanie, wiercenie, frezowanie, szlifowanie, galwanizowanie, chromowanie, anodowanie, malowanie oraz cynkowanie ogniowe, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie, instalacja, rozwój,
konserwacja i wypożyczanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 45 usługi prawne.
(111) 326149
(220) 2019 02 18
(210) 496036
(151) 2019 11 19
(441) 2019 06 03
(732) LEGRAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbkowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM’T WORRY
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne, mianowicie przełączniki, przełączniki przyciskane, wtyczki, gniazdka elektryczne, gniazdka ścienne
i naścienne (tynkowe i podtynkowe), gniazdka telefoniczne naścienne, wyloty przewodów, wyloty kabli, złącza, przełączniki różnicowe,
wyłączniki, lampki sygnalizacyjne, rozłączniki i wyłączniki różnicowe,
a także części i elementy wszystkich wyżej wymienionych towarów,
komputery, terminale telekomunikacyjne związane z przedstawianiem rozwiązań sieciowych i/lub zarządzaniem rozwiązaniami sieciowymi w zakresie aparatury elektrycznej i automatyki domowej, przenośne urządzenia przeznaczone do bezprzewodowego odbierania i/
lub przesyłania danych w celu przedstawiania rozwiązań sieciowych
i/lub zarządzania rozwiązaniami sieciowymi w zakresie aparatury
elektrycznej, oprogramowanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania rozwiązaniami sieciowymi do budynków
przemysłowych, usługowych, mieszkalnych i ekologicznych, infrastruktury i centrów danych, sieci elektrycznych i procedur, oprogra-
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mowanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania
rozwiązaniami sieciowymi do poprawy wydajności energetycznej
w odniesieniu do budynków przemysłowych, usługowych, mieszkalnych i ekologicznych, infrastruktury i centrów danych, sieci elektrycznych i procedur, oprogramowanie do przedstawiania rozwiązań
sieciowych i/lub zarządzania rozwiązaniami sieciowymi w odniesieniu do bezpieczeństwa, kontroli dostępu i wideo monitoringu do budynków przemysłowych, usługowych, mieszkalnych i ekologicznych,
infrastruktury i centrów danych, sieci elektrycznych i procedur,
oprogramowanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania rozwiązaniami sieciowymi do wspierania samodzielności,
oprogramowanie umożliwiające przekazywanie danych w zakresie
przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania rozwiązaniami sieciowymi, między programami użytkowymi, urządzeniami
powszechnego użytku i urządzeniami przemysłowymi, platforma
programowa przeznaczona do bezprzewodowego odbierania i/lub
przesyłania danych w zakresie przedstawiania rozwiązań sieciowych
i/lub zarządzania nimi, platforma programowa (API) przeznaczona
do ułatwiania łączenia innych osób z programem do interoperacyjności w zakresie rozwiązań sieciowych, zestawy do rozwoju oprogramowania do integracji platformy (SDK)., 35 usługi w zakresie
programów motywacyjnych i lojalnościowych dla klientów polegających na gromadzeniu danych umożliwiających im poznanie i wybór
jednego lub kilku rozwiązań sieciowych odpowiadających ich potrzebom, informacje i doradztwo handlowe w zakresie interoperacyjności komputerowej w zakresie rozwiązań sieciowych, 42 usługi
informatyczne w chmurze oferujące oprogramowanie do łączenia,
korzystania z urządzeń sieciowych w Internecie rzeczy oraz do zarządzania nimi, usługi informatyczne w chmurze oferujące oprogramowanie do przedstawiania rozwiązań sieciowych i/lub zarządzania
nimi, usługi w zakresie udostępniania oprogramowania i zestawów
do rozwoju oprogramowania, korzystania z interoperacyjności interfejsów programów przeznaczonych do rozwiązań sieciowych,
zapewnianie usług aplikacyjnych w zakresie platformy programowej
(SaaS) jako usługi oferującej oprogramowanie do łączenia, korzystania z urządzeń sieciowych w Internecie rzeczy oraz do zarządzania
nimi, usługi w zakresie zapewniania platformy (PaaS) jako usługi oferującej oprogramowanie do gromadzenia, monitorowania i wymiany
danych związanych z rozwiązaniami sieciowymi.

(111) 326150
(220) 2019 02 18
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 08
(732) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Ostaszewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gilli
(540)

(210) 496046

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, meble hotelowe, zestawy meblowe, wyroby stolarstwa meblowego, drzwi meblowe, kartoteki,
komody, kanapy, podnóżki, krzesła, fotele, fotele gabinetowe, łóżka,
materace, szafy, półki meblowe, gabloty, lustra pokojowe i biurowe,
toaletki, wieszaki, pojemniki niemetalowe, biurka, stoły, stoły pod
sprzęt RTV, stoły konferencyjne, blaty, ławy, siedzenia (meble), szezlongi, stopnie schodów niemetalowe, szuflady, 35 usługi doradztwa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli i przedmiotów wystroju wnętrz, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu mebli i przedmiotów wystroju wnętrz, usługi
informacji handlowej dotyczącej mebli i przedmiotów wystroju
wnętrz, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa
i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlowych
i reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów

243

reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych
baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności
gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena
działalności gospodarczej, 42 usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz, usługi w zakresie projektowania wzornictwa, w szczególności mebli i przedmiotów wystroju wnętrz.

(111) 326151
(220) 2019 02 18
(210) 496062
(151) 2019 11 14
(441) 2019 06 17
(732) SUTOR MAŁGORZATA ELEMENO, Spytkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elemeno
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 05.01.05, 29.01.12
(510), (511) 25 bluzy dresowe, bluzy polarowe, bielizna dla niemowląt, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki [nakrycia
głowy], getry, funkcjonalne koszulki termoaktywne, grube kurtki,
kombinezony suche [skafandry], kombinezony zimowe, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, koszulki dla dzieci, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurtki jako odzież sportowa, bluzy, kurtki
dresowe, kurtki [odzież], nakrycia głowy, obuwie dla dzieci, odzież
dziecięca, odzież wierzchnia dla dzieci, płaszcze, piżamy, podkoszulki, rękawiczki, spodnie dziecięce, spodnie, stroje kąpielowe.
(111) 326152
(220) 2019 02 19
(210) 496081
(151) 2019 10 29
(441) 2019 06 24
(732) ORGANIKAGRO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HUNGRY BIRDS
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 zboża, płatki zbożowe, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, batony spożywcze
na bazie zbóż, chrupki zbożowe, czipsy zbożowe, preparaty zbożowe, preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem, zbożowe artykuły
śniadaniowe, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, słodycze [cukierki], ciastka, krakersy z preparatów zbożowych, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski słone na bazie zbóż, ciastka zbożowe
do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi.
(111) 326153
(220) 2019 02 19
(210) 496084
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) TTIDH.
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi public
relations, 41 organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów, usługi związane z działalnością kulturalną, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych, w formie rozrywki, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.

(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.14, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 326157
(220) 2019 02 19
(210) 496115
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE
(540)

(111) 326154
(220) 2019 02 19
(210) 496089
(151) 2019 11 13
(441) 2019 06 17
(732) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Super Mag
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 326155
(220) 2019 02 19
(210) 496101
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, reklama
online za pośrednich sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi
marketingowe, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi public relations, 41
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów, usługi związane z działalnością kulturalną, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych, w formie rozrywki, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów,
wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
(111) 326156
(220) 2019 02 19
(210) 496103
(151) 2019 11 13
(441) 2019 06 17
(732) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AktiCalc IV. GENERACE

(591) różowy, żółty, turkusowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15, 26.04.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi public
relations, 41 organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów, usługi związane z działalnością kulturalną, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych, w formie rozrywki, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
(111) 326158
(220) 2019 02 19
(210) 496124
(151) 2019 11 13
(441) 2019 04 01
(732)	Estarta Solutions Private Shareholding Company,
Amman (JO)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) estarta
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 42 opracowywanie rozwiązań w zakresie aplikacji komputerowych, opracowywanie rozwiązań w zakresie oprogramowania
dla dostawców usług internetowych oraz odbiorców usług internetowych, inżynieria techniczna, usługi w zakresie inspekcji technicznych, usługi w zakresie badań technicznych, doradztwo techniczne
w zakresie użytkowania komputerów, opracowywanie sprzętu kom-
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puterowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie sieci komputerowych, konsultacje w zakresie programowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konsultacje w zakresie komputerów, usługi diagnostyki
komputerowej, konsultacje w zakresie technologii komputerowych,
usługi w zakresie konfiguracji sieci komputerowych, monitoring systemów sieciowych, projektowanie sieci komputerowych dla innych,
projektowanie oprogramowania, usługi konserwacji oprogramowania, usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, konsultacje w zakresie integracji systemów komputerowych, opracowywanie
oprogramowania komputerowego dla celów logistyki, zarządzania
łańcuchem dostaw oraz portali dla e-biznesu, umożliwianie czasowego użytkowania oprogramowania online, nie do pobrania, dla
celów przetwarzania płatności elektronicznych, usługi w zakresie
bezpieczeństwa danych, usługi w zakresie bezpieczeństwa, ochrony
i przywracania dotyczące techniki informatycznej, usługi w zakresie zabezpieczania komputerów przed nieuprawnionym dostępem
do sieci, usługi uaktualniania oprogramowania komputerowego
w zakresie bezpieczeństwa komputerów i prewencji ryzyka, usługi administrowania serwerami, usługi w zakresie zapór sieciowych,
opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo, projektowanie
i rozwój bezprzewodowych sieci komputerowych.

(111) 326159
(220) 2019 02 19
(210) 496127
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 08
(732) KyungDong Navien Co.,Ltd., Pyeongtaek-si (KR)
(540) (znak słowny)
(540)	Navien Smart plus
(510), (511) 9 przyrządy do pomiaru temperatury i wilgotności w gazach i ciałach stałych, urządzenia wykrywające ulatnianie się gazu,
urządzenia pomiarowe i kontrolne w zakresie klimatyzacji, elektryczne urządzenia kontrolne do zarządzania ogrzewaniem i energią,
oprogramowanie do kontroli urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, inteligentne piloty zdalnego sterowania, aplikacje dla smartfonów, urządzenia do automatycznej kontroli wilgotności, czujniki
do pomiaru wilgotności, termostaty do użytku w pomieszczeniach,
przełączniki elektryczne do czujników temperatury, urządzenia
do regulacji ciepła, zdalne przełączniki wielofunkcyjne, zdalnie sterowane urządzenia kontrolne, urządzenia do automatycznej kontroli spalania, urządzenia i przybory telekomunikacyjne, urządzenia
sieciowe do użytku domowego, urządzenia kontrolne do kotłów
i bojlerów, serwery do domowych systemów sieciowych, urządzenia i narzędzia do automatycznej kontroli temperatury, urządzenia
do automatycznej kontroli płynów do użytku w sprzęcie do dostarczania wody, urządzenia do automatycznej kontroli przepływu
płynów, termostatyczne zawory kontrolne do grzejników do systemów wykorzystujących parę lub gorącą wodę, w postaci korpusów
zaworów i jednostek kontrolnych, automatyczne zawory strefowe
do ogrzewania lub celów hydraulicznych, urządzenia do regulacji
gorącej wody, termostaty.
(111) 326160
(220) 2019 02 21
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 08
(732) SMOLEŃSKA GRAŻYNA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AGROKASA
(540)

(210) 496196

(591) czerwony, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.01
(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
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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, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, udostępnianie powierzchni
reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej
w zakresie przemysłu rolniczego, 36 usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, usługi w zakresie rachunków bankowych, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, usługi banków oszczędnościowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi kredytowe,
konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, pożyczki, pożyczki
ratalne, pożyczki hipoteczne, pożyczka pod zastaw hipoteczny, pożyczki pod zastaw nieruchomości, udzielanie kredytów pod zastaw
hipoteczny i pożyczek, handel walutami i wymiana walut, gwarancje
i poręczenia finansowe, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń
(bankowość inwestycyjna), obrót papierami wartościowymi, zarządzanie papierami wartościowymi, gwarantowanie emisji papierów
wartościowych, usługi depozytowe, obsługa kont depozytowych,
usługi w zakresie przechowywania depozytów, usługi w zakresie
przyjmowania depozytów, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], inwestycje kapitałowe, usługi doradztwa powierniczego, usługi instytucji powierniczych, usługi dotyczące kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych,
emisja kart kredytowych i debetowych, obsługa kart kredytowych
i debetowych, usługi finansowe świadczone przez kasy oszczędnościowo-mieszkaniowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, świadczenie finansowych
usług leasingowych, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring],
wyceny i analizy finansowe, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, badania w zakresie ubezpieczeń, organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, finansowanie sprzedaży na kredyt, organizowanie wynajmu nieruchomości, dzierżawa gruntu, dzierżawa ziemi, dzierżawa gospodarstw
rolnych, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], informacje
finansowe, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości),
ekspertyzy dla celów fiskalnych, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, ściąganie należności i faktoring, doradztwo finansowe,
doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo finansowe
związane z pożyczkami, wycena nieruchomości, wycena majątku
rolnego, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii,
42 hosting portali internetowych, programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie witryn
internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie, zarządzanie
i nadzór forum dyskusyjnych online, usługi badawcze w zakresie
rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów
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stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków
chemicznych, 44 usługi rolnicze, doradztwo rolnicze, wypożyczanie
maszyn rolniczych, wypożyczanie urządzeń rolniczych, usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi doradcze
w zakresie upraw rolniczych, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem sprzętu rolniczego, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych,
usługi niszczenia chwastów, chirurgia drzew, hodowla zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt, wypożyczanie hodowlanych
zwierząt gospodarskich, projektowanie ogrodów i krajobrazów,
doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, rozpylanie środków ochrony roślin do celów rolniczych, rozsiewanie z powietrza
lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych
stosowanych w rolnictwie, usługi ogrodnicze, usługi weterynaryjne,
weterynaryjne usługi doradcze, tępienie szkodników w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów
w rolnictwie, wysiew nasion, usługi doradcze w zakresie rolnictwa,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania nie chemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa,
udzielanie informacji związanych ze stosowaniem nawozów, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, doradztwo z zakresu ogrodnictwa,
45 usługi serwisów społecznościowych online, doradztwo prawne,
badania prawne.

(111) 326161
(220) 2019 02 21
(210) 496197
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 08
(732) DIVERSA JERZY I JAKUB SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MRFiX9H
(540)

(591) czarny, biały, szary, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki czystości, środki chemiczne do mycia i pielęgnacji pojazdów, preparaty do mycia i pielęgnacji pojazdów, samochodowe
powłoki ceramiczne, kosmetyki samochodowe, środki do mycia
i pielęgnacji pojazdów w tym środki do mycia karoserii, szyb, silników i hamulców, szampony samochodowe, preparaty do pielęgnacji, zabezpieczania i renowacji lakieru, woski, mleczka, pasty ścierne
do usuwania rys i zadrapań z karoserii i lakieru, preparaty do mycia,
konserwacji i nabłyszczania felg i opon pojazdów, preparaty do mycia, konserwacji, czyszczenia i nabłyszczania wnętrz pojazdów, pasty
do nabłyszczania karoserii, środki zapachowe do pojazdów, preparaty pielęgnacyjne do samochodów, kosmetyki, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu.
(111) 326162
(220) 2019 02 21
(210) 496215
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 08
(732)	GALICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzeźnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALSEA AKCESORIA ŁAZIENKOWE
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17

(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe wieszaki na ubrania, metalowe wieszaki na ręczniki, kosze metalowe, kosze drewniane, kosze z metali nieszlachetnych, kosze i koszyki łazienkowe metalowe, dozowniki ręczników z metalu, uchwyty na ręczniki metalowe,
uchwyty z metalu, metalowe uchwyty prysznicowe, statuetki i dzieła
sztuki z metali nieszlachetnych, pojemniki metalowe, metalowe pudełka ozdobne, kosze metalowe, haczyki metalowe do wieszaków
na ubrania, metalowe haczyki na odzież, dozowniki papieru toaletowego, mocowane na stałe, metalowe, dozowniki ręczników papierowych, montowane na stałe, metalowe, dozowniki ręczników z metalu, haki do wieszania ubrań, metalowe, 9 wagi, wagi kuchenne, wagi
łazienkowe, wagi łazienkowe elektroniczne, termometry, termometry
zaokienne, alarmy, urządzenia elektroniczne do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia, alkoholomierze, narzędzia i przyrządy:
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, transformacji, akumulacji, kontroli i sterowania
energii elektrycznej, ładowarki, etui i futerały na: telefony, smartfony,
tablety, płyty DVD, etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów
komputerowych, obudowy do: telefonów, smartfonów, tabletów,
sprzętu telekomunikacyjnego i audio-wizualnego, kable, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki danych, generatory daty i czasu,
artykuły optyczne, publikacje elektroniczne, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki
żywności i napojów, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę, prysznice,
kabiny prysznicowe, wanny, wanny i kabiny spa do celów kosmetycznych i odnowy biologicznej, sauny, urządzenia do oświetlania, sprzęt
elektryczny stosowany w gospodarstwie domowym przeznaczony
do gotowania, suszenia, wytwarzania pary, chłodzenia, ogrzewania,
wentylacji, wieszaki na ręczniki podgrzewane elektrycznie, dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, dozowniki środków odkażających w toaletach, dozowniki środków odkażających w toaletach, deski sedesowe, grzejniki, wentylatory, wyciągi wentylacyjne,
termowentylatory, podgrzewacze powietrza, suszarki powietrza,
suszarki łazienkowe do rąk, urządzenia do filtrowania wody, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów,
statuetki, figurki, pudełka, pojemniki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości
słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu,
imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, koszyki wiklinowe,
stojaki i uchwyty (meble), wkłady do szuflad z tworzyw sztucznych,
dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, dozowniki na chusteczki higieniczne, nie z metalu [mocowane na stałe], pościel, materace,
poduszki, materace, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, akcesoria do przechowywania ubrań,
wieszaki i haczyki na ubrania, niemetalowe haczyki i wieszaki łazienkowe samoprzylepne, na wiercenie, na przyssawkę, wieszaki na ubrania, niemetalowe wieszaki do półek, półki łazienkowe z przyssawkami,
na wiercenie, zakładane, narożne, prostokątne, wieszaki niemetalowe, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki
na ubrania, kosze niemetalowe, kosze do przechowywania [meble],
kosze z tworzyw sztucznych [inne niż kosze na śmieci], kosze i koszyki
z wikliny, kosze i koszyki łazienkowe rattanowe, plastikowe, plecione,
dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, dozowniki papieru toaletowego, mocowane na stałe, niemetalowe, dozowniki na chusteczki
higieniczne, nie z metalu [mocowane na stałe], regały łazienkowe plastikowe, metalowe, niemetalowe pojemniki do przechowywania (inne
niż do użytku kuchennego), pokrowce na ubrania, 21 wieszaki na ręczniki, wieszaki do suszenia odzieży, wieszaki obręcze na ręczniki [wyposażenie łazienek], wieszaki-kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek],
kosze na rośliny, kosze na kwiaty, kosze na pranie, kosze na śmieci,
kosze do użytku domowego, kosze na bieliznę plastikowe, plecione, materiałowe, koszyki na klamerki, kosze na bieliznę na magiel i/
lub na pranie plastikowe, materiałowe, uchwyty na papier toaletowy,
stojaki na papier toaletowy, stojaki na szczotki klozetowe, szczotki,
szczotki kąpielowe, szczotki wc, szczotki do misek klozetowych, zestawy do wc, mydelniczki, kubki łazienkowe, dozowniki łazienkowe, etui
na szczoteczki i szczotki, etui na grzebienie, uchwyty na ręczniki niemetalowe, miski plastikowe, wiadra plastikowe, suszarki balkonowe
na pranie, klamerki do bielizny, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, końcówki do mopów, wkłady wymienne do mopów, myjki do my-
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cia szyb, szczotki do szorowania, kije do mopa, kije do miotły, pojemniki do łazienek, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki
do przechowywania przyborów łazienkowych, deski do prasowania,
pokrowce na deski do prasowania, przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, wyroby szklane, porcelanowe I ceramiczne nie ujęte w innych klasach, dozowniki: serwetek, słomek, mydła, szamponu, papieru toaletowego, do kosmetyków,
przybory kuchenne i pojemniki, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
zawarte w tej klasie, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, 24 zasłonki
prysznicowe, koce, prześcieradła, pościel (bielizna pościelowa), ściereczki do kuchni, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna frotowa, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, artykuły
tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, tkaniny do wyposażenia wnętrz, ściereczki toaletowe [do mycia się], ceraty, podkładki
na stół z materiałów tekstylnych, rękawice do mycia, ręczniki do rąk
z materiałów tekstylnych, ręczniki, ręczniki frotte, ręczniki plażowe,
duże ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki łazienkowe, prześcieradła
kąpielowe (ręczniki), 27 materiały do pokrywania podłóg, dywaniki
łazienkowe, maty prysznicowe, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, wykładziny,
maty z trzciny, maty z kauczuku, wycieraczki, antypoślizgowe maty
do wanien, antypoślizgowe maty prysznicowe, maty do zabawy, maty
gimnastyczne, maty plażowe, linoleum, ochronne pokrycia podłogowe, pokrycia podłogowe, płytki korkowe.

(111) 326163
(220) 2019 02 21
(151) 2019 11 22
(441) 2019 04 08
(732) KUŚMIERSKI KRZYSZTOF, Uciechów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOWIE
(540)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIYAKO SUSHI EXPRESS
(540)

(591) zielony, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.05
(510), (511) 29 żywność przygotowana z ryb, 30 sushi, 41 organizowanie przyjęć, rozrywka,, 43 restauracje, zaopatrzenie w żywność
i napoje, kateringi.
(111) 326166
(220) 2019 02 22
(210) 496302
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 08
(732) SETKOWICZ KRZYSZTOF, SETKOWICZ KATARZYNA
RESTAURACJE KRAKOWSKIE SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) la stazione ristorante & pizza
(540)

(210) 496265

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 03.07.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
(111) 326164
(220) 2019 02 22
(210) 496278
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 08
(732) LECHOWSKA-LISIK ELŻBIETA ELL COMMERCE, Jeżów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SO STRONG COFFEE S
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 26.11.02, 26.01.18
(510), (511) 30 kawa.
(111) 326165
(220) 2019 02 22
(210) 496299
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 08
(732) SETKOWICZ KRZYSZTOF, SETKOWICZ KATARZYNA
RESTAURACJE KRAKOWSKIE SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)

(591) zielony, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.18
(510), (511) 29 żywność przygotowana z ryb, mięs, zupy, 30 pizza,
makarony, 41 organizowanie przyjęć, rozrywka, kateringi, 43 restauracje, zaopatrzenie w żywność i napoje.
(111) 326167
(220) 2019 02 22
(210) 496304
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) ZESPÓŁ EUROPEJSKICH SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ŁÓDZKA SZKOŁA MODY KOSMETOLOGII FRYZJERSTWA
ANAGRA
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.13.25,
02.09.07, 02.09.08
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie.
(111) 326168
(220) 2019 02 22
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 15
(732) DUDEK ALINA, Szczucin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lody Tradycyjne DUDEK A.D.1986

(210) 496311
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(540)

(591) brązowy, biały
(531) 08.01.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.03, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, sorbety jako lody, lody mleczne, lody owocowe,
lody wielosmakowe, lody włoskie, lody spożywcze, lody truflowe,
lody zawierające czekoladę, lody wodne jako sorbety, jadalne lody
owocowe, lody bez mleka, lody z owocami, lody na patyku, lody
w proszku, sorbety jako lody wodne, lody typu sandwich, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody spożywcze i lód, lody
o smaku czekoladowym, lody wodne o smaku owocowym w postaci
lizaków, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody.
(111) 326169
(220) 2019 02 25
(210) 496360
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Chili con carne z mięsem wołowym i ryżem smak
domowego obiadu 100 % najlepszych składników Podgrzej i jedz
Produkt bezglutenowy Bez konserwantów Bez barwników
(540)

wody, napoje i soki owocowe, syropy i inne produkty do produkcji
napojów, woda sodowa, woda mineralna aromatyzowana, lemoniada, napoje z soków owocowych, nektary owocowe, soki warzywne,
syropy do napojów, preparaty do przygotowywania napojów.

(111) 326171
(220) 2019 03 13
(210) 497104
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 23
(732) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEWONIT
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa
i ogrodnictwa, nawozy do użyźniania gleby.
(111) 326172
(220) 2019 03 13
(210) 497107
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732)	HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Darłowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HOTEL LIDIA
(510), (511) 43 hotele, restauracje, domy turystyczne.
(111) 326173
(220) 2019 03 13
(210) 497110
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 23
(732) FUNDACJA MENTORS 4 STARTERS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M4S MENTORS 4STARTERS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(591) biały, żółty, czerwony, zielony, brązowy, czarny
(531) 05.09.19, 05.09.22, 08.07.17, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15,
03.07.03, 03.07.19
(510), (511) 29 dania gotowe z mięsa z ryżem, chili con carne.
(111) 326170
(220) 2019 04 03
(210) 496397
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 22
(732)	GÓRALSKA HALINA, GÓRALSKI KAROL GUSTAW SPÓŁKA
CYWILNA, Iłża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wodadlafirmy.pl
(540)

(591) zielony, ciemnoniebieski, biały
(531) 01.15.15, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, wody źródlane, napoje smakowe na bazie

(111) 326174
(220) 2019 03 13
(210) 497113
(151) 2019 11 15
(441) 2019 06 24
(732)	GOMOLA DARIUSZ DARGOM INFORMATYKA
PRZEMYSŁOWA, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DARGOM
(510), (511) 7 roboty przemysłowe do przenoszenia, spawania, malowania, 42 usługi techniczne i projektowe w zakresie robotyzacji
polegającej na zastępowaniu pracy ludzkiej pracą robotów.
(111) 326175
(220) 2019 03 13
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 23
(732) MICHALSKI PAWEŁ P.P.H.U. FIT, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SNOWSPORT.PL
(540)

(531) 26.04.03, 26.11.12, 27.05.01

(210) 497115
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(510), (511) 35 usługi świadczone w ramach handlu detalicznego
i hurtowego, prowadzonego również metodą wysyłkową i za pośrednictwem Internetu, prowadzenie aukcji Internetowych, handel
artykułami sportowymi, łyżwami, sprzętem narciarskim: nartami,
wiązaniami, kijkami, butami narciarskimi, sprzętem snowboardowym: deskami, butami snowboardowymi, wiązaniami, oraz kaskami,
goglami i okularami sportowymi i lifestyleowymi, odzieżą narciarska
i snowboardową: kurtkami. spodniami, bluzami softshellowymi, rękawicami, skarpetami, kominiarkami sportowymi, bielizną narciarską, ochraniaczami narciarskimi i snowboardowymi. pokrowcami
na sprzęt narciarski i snowboardowy, sprzętem do serwisowania nart
i desek: smarami i narzędziami, sprzętem turystycznym: plecakami
i torbami, walizkami na kółkach, gadżetami reklamowymi w postaci
pokrowców na narty, zapinek do nart, marketing bezpośredni, informacja handlowa w zakresie doboru sprzętu do uprawiania sportów
zimowych, projektowanie i rozpowszechnianie, również za pośrednictwem Internetu materiałów reklamowych i informacyjno-promocyjnych, katalogów i ulotek reklamowych, prospektów w dziedzinie
sportów zimowych, usługi pośrednictwa związane z nabywaniem
sprzętu do uprawiania sportów zimowych.

(111) 326176
(220) 2019 03 13
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732)	GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Migra
(540)

(210) 497130

(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, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, 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, preparaty do celów medycznych zawierające białko, chleb
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki
do celów leczniczych, środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier
do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych,
środki antykoncepcyjne chemiczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, olejki lecznicze,
mydła dezynfekujące.

(111) 326177
(220) 2019 03 13
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732)	GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Mind
(540)
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(210) 497131

(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, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, 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, preparaty do celów medycznych zawierające białko, chleb
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki
do celów leczniczych, środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier
do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych,
środki antykoncepcyjne chemiczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, olejki lecznicze,
mydła dezynfekujące.
(111) 326178
(220) 2019 03 13
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732)	GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hell fire
(540)

(210) 497134

(591) czarny, różowy, czerwony, fioletowy, pomarańczowy,
niebieski, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
01.15.05, 29.01.15
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(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, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, 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, preparaty do celów medycznych zawierające białko, chleb
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki
do celów leczniczych, środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier
do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych,
środki antykoncepcyjne chemiczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, olejki lecznicze,
mydła dezynfekujące.

(111) 326179
(220) 2019 03 13
(210) 497142
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 23
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Witamina C PRO SUPLEMENT DIETY 1000 mg WITAMINY C
W SASZETCE DZIKA RÓŻA, MIÓD, IMBIR, KURKUMA
(540)

(732) X-STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jabłonowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-start
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 etui na smartphone, folie ochronne dostosowane
do smartphone, ładowarki do baterii, pamięci zewnętrzne USB, paski
do telefonów komórkowych, telefony komórkowe, słuchawki telefoniczne, kable elektryczne, uchwyt na telefon, akcesoria do telefonów
i komputerów.
(111) 326181
(220) 2019 03 14
(210) 497165
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 23
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wawrzyniec
(510), (511) 29 pasztety, pasztety warzywne, pasty warzywne, hummus, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty do smarowania
na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, pasty na bazie orzechów, tapenady (pasty z oliwek, kaparów i oliwy),
buliony, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie owoców, gotowe dania warzywne, 30 pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy,
pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pikantne
sosy, czatnej i pasty, kasze, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie muesli, przekąski składające się głównie z wyciśniętych
ziaren zbóż, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski z pieczywa chrupkiego, dania gotowe
z ryżu, dania gotowe i wytrawne przekąski.
(111) 326182
(220) 2019 03 04
(210) 496690
(151) 2019 11 14
(441) 2019 06 24
(732) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELENUS CALCIUM PLUS
(540)

(591) zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(591) biały, czarny, żółty, fioletowy, brązowy, różowy, czerwony,
zielony
(531) 05.05.19, 03.13.05, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej
i on-line towarów: dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi.
(111) 326180
(151) 2019 10 30

(220) 2019 03 13
(441) 2019 04 23

(210) 497154

(111) 326183
(220) 2019 03 05
(210) 496735
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732) MULTI STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BARLEY
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizacja
i uruchamianie sieci gastronomicznych, rozpowszechnianie i uaktualnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, reklama radiowa, prasowa, telewizyjna i za pośrednictwem sieci komputerowej,
prowadzenie agencji reklamowych, 43 usługi hotelarskie, usługi prowadzenia restauracji, kawiarni, pubów, barów szybkiej obsługi, usługi gastronomiczne i cateringowe, bary i bary szybkiej obsługi [snack
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bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, przygotowywanie żywności na wynos.

(111) 326184
(220) 2019 03 07
(210) 496839
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 22
(732)	EM & EM M. PIETRUCHA M. DEPTUŁA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOO Landia
(540)

(591) czerwony, zielony, żółty, czarny, biały
(531) 03.06.03, 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 18 obroże, obroże dla zwierząt, obroże dla kotów, obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych, elektroniczne obroże
dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt domowych, smycze dla psów, skórzane
smycze, nosidełka dla zwierząt, kagańce, buty dla psów, getry dla
zwierząt, kokardy dla zwierząt domowych, odzież dla psów, odzież
dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla psów, stroje
dla zwierząt domowych, 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, domki do zabawy dla zwierząt domowych, klatki i skrzynki
dla zwierząt domowych, budki dla zwierząt domowych, budy dla
zwierząt domowych, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze, niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych,
nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, niemetalowe
skrzynie do transportu zwierząt, opaski niemetalowe do identyfikacji zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania
dla zwierząt domowych, przenośne posłania dla zwierząt domowych, skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, transportery dla zwierząt
w formie pudeł, 21 miski dla zwierząt domowych, miski do picia dla
zwierząt domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych,
niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, pojemniki na nieczystości dla
zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych,
plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla zwierząt domowych, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla
zwierząt domowych, pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, czerpaki
do karmy dla psów, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt
domowych, karmniki dla ptaków, karmniki dla ptaków w postaci
pojemników, karmniki dla ptaków w postaci pojemniczków, karmniki do karmienia ptaków trzymanych w klatkach, klatki dla ptaków
domowych, klatki dla zwierząt domowych, klatki druciane na zwierzęta domowe, kuwety dla kotów, kuwety dla zwierząt domowych,
naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, szczotki do zębów dla
zwierząt, tace z tworzyw sztucznych do użytku jako kuwety dla kotów, uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt
domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, słoiki
na przekąski dla zwierząt domowych, szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt, gry, zabawki i przedmioty do zabawy
dla zwierząt domowych, zabawki dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla psów, zabawki dla kotów, 35 usługi handlu detalicznego lub hurtowego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa obroży, obroży dla zwierząt,
obroży dla kotów, obroży dla psów, obroży dla zwierząt domowych,
elektronicznych obroży dla zwierząt domowych, obroży dla zwierząt
domowych zawierających informacje medyczne, ubranek dla zwierząt, smyczy dla zwierząt, smyczy dla zwierząt domowych, smyczy
dla psów, skórzanych smyczy, nosidełek dla zwierząt, kagańców, butów dla psów, getrów dla zwierząt, kokard dla zwierząt domowych,
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odzieży dla psów, odzieży dla zwierząt, odzieży dla zwierząt domowych, okryć dla psów, strojów dla zwierząt domowych, bud, kojców
i legowisk dla zwierząt domowych, domków do zabawy dla zwierząt
domowych, klatek i skrzynek dla zwierząt domowych, budek dla
zwierząt domowych, bud dla zwierząt domowych, niemetalowych
koszów do spania dla zwierząt domowych, niemetalowych koszów
do przewożenia zwierząt domowych, nadmuchiwanych posłań dla
zwierząt domowych, niemetalowych skrzyń do transportu zwierząt, opasek niemetalowych do identyfikacji zwierząt domowych,
poduszek dla zwierząt domowych, posłań dla zwierząt domowych,
przenośnych posłań dla zwierząt domowych, skrzynek lęgowych dla
zwierząt domowych, tabliczek identyfikacyjnych z tworzyw sztucznych dla zwierząt, transporterów dla zwierząt w formie pudeł, misek
dla zwierząt domowych, misek do picia dla zwierząt domowych, misek na karmę i wodę dla zwierząt domowych, niemechanicznych poideł dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów
wody i płynów, pojemników na nieczystości dla zwierząt domowych,
pojemników na żywność dla zwierząt domowych, plastikowych pojemników do dozowania napojów dla zwierząt domowych, pojemników z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla zwierząt
domowych, pojemników stosowanych w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, czerpaków do karmy dla psów, elektronicznych dozowników pokarmu dla
zwierząt domowych, karmników dla ptaków, karmników dla ptaków
w postaci pojemników, karmników dla ptaków w postaci pojemniczków, karmników do karmienia ptaków trzymanych w klatkach, klatek
dla ptaków domowych, klatek dla zwierząt domowych, klatek drucianych na zwierzęta domowe, kuwet dla kotów, kuwet dla zwierząt domowych, naczyń na pokarm dla zwierząt domowych, szczotek do zębów dla zwierząt, tac z tworzyw sztucznych do użytku jako kuwety
dla kotów, uruchamianych przez zwierzęta dozowników pokarmu
dla zwierząt domowych, grzebieni przeznaczonych dla zwierząt domowych, słoików na przekąski dla zwierząt domowych, szczoteczek
do zębów dla zwierząt domowych, szufelek do sprzątania odchodów
zwierząt domowych, zabawek dla zwierząt, gier dla zwierząt domowych, zabawek dla zwierząt domowych, przedmiotów do zabawy
dla zwierząt domowych, zabawek dla psów, sztucznych kości będących zabawkami dla psów, zabawek dla kotów.

(111) 326185
(220) 2019 03 07
(210) 496846
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AMERICANOS
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, amoniak
[alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty jako przybory toaletowe, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy
wosk do podłóg, aromaty jako olejki eteryczne, aromaty do ciast jako
olejki eteryczne, aromaty do napojów jako 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, basma jako 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 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 jako olejek eteryczny,
esencje eteryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby do włosów,
geraniol, heliotropina, henna jako barwnik kosmetyczny, woda javelle, jonony jako wyroby perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień,
ałun jako środek ściągający, kamień polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania,
korund jako 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
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malarska, 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, 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 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, 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 jako 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 podłóg, 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 jako 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 jako 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 jako 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 jako
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 jako pasty, środki do namaczania prania,
środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku
z podłóg jako 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
jako olejki eteryczne, tlenek glinu jako materiał ścierny, tłuszcze
do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik
krzemu jako materiał ścierny, węgliki metali jako 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 kosmetycz-

nych, 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, 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory
cząstek, aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady jako części składowe przyrządów optycznych, alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, analizatory wielkości nanocząsteczek, 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 jako induktory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne,
chipy jako układy scalone, chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy jako aparaty rejestrujące przebieg
zjawiska w czasie, ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cyfrowe termostaty do kontroli
warunków klimatycznych, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czarne
skrzynki jako rejestratory danych, częstotliwościomierze, czujniki
piezoelektryczne, czytniki jako sprzęt do przetwarzania danych,
czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy,
dalmierze jako odległościomierze, densymetry, densytometry, detektory podczerwieni, diody elektroluminescencyjne z punktami
kwantowymi [QLED], diody świecące [LED], dozowniki, drogowe
światła sygnalizacyjne jako 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
jako 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, 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 jako 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, emotikony do pobrania na telefony komórkowe, epidiaskopy jako 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 masek do oddychania, filtry do użytku w fotografii, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, flary
ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry jako
urządzenia pomiarowe, geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty
jako 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
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do kompasów geodezyjnych, igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne bransoletki jako 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 jako przyrządy pomiarowe, kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody
ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry jako czasomierze, koce
gaśnicze, koce ratunkowe, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne,
kodowane karty-klucze, kolektory elektryczne, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne,
komparatory, kompasy jako 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 jako urządzenia audio], krokomierze [pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotograficzne, kwasomierze jako areometry, kwasomierze do akumulatorów, laktometry jako 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 jako aparaty projekcyjne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny
sondujące, logi jako instrumenty pomiarowe, lornetki, lupy [optyka],
lustra [optyka], lustra do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki do papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne jako przyrządy geodezyjne, łączniki elektryczne, łodzie
ratunkowe, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne jako przyrządy dydaktyczne,
manipulatory kulkowe jako urządzenia komputerowe, 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, metronomy, miarki jako 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, modele głowy do szkoleń dla fryzjerów
jako urządzenie dydaktyczne, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory jako sprzęt komputerowy, monitory wyświetlające
wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], myszy jako 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,
nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, napędy dysków
do komputera, nauszniki do słuchawek, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia], numeryczne
wyświetlacze elektroniczne, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy jako 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
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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 jako
rezystory, oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne
czytniki znaków, optyczne nośniki danych, organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], 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 jako 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, pedały wah wah (kaczki), peryskopy,
piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety laboratoryjne, 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 smartfony, 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 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 pomiaru
wysokości, 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 [elektryczność], radary, radia jako 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 cybernetyczne, 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 do teleprezencji, 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 nur-
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ków, skanery jako 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 jako
urządzenia przetwarzające dane, sprzęgacze akustyczne, sprzęt
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, stateczniki jako oświetlenie, statki
pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stojaki przystosowane do laptopów, stoliki miernicze
jako 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 jako 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 jako wyświetlacze tekstów, teleskopy, teodolity, termohigrometry, termometry nie do celów medycznych, termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny bezpieczeństwa
jako 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 jako 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 projekcji
wirtualnych klawiatur, urządzenia do przelewania, przepompowania
tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania 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 jako 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 jako 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 jako przyrządy
pomiarowe, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zakraplacze
do odmierzania, inne niż do użytku medycznego lub domowego,
zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, zegarki inteligentne, zegary
kontrolne jako 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, 18 aktówki, bagaż, baty, bicze, bigle do torebek, błona z jelit zwierzęcych, chlebaki, chomąta
dla koni, czapraki pod siodła końskie, czekany, derki na konie, druty
parasoli przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych, dyscyplina dziewięciorzemienna [bicz], etui, na karty jako portfele, etui na karty kredytowe jako portfele, etui na klucze, etykiety skórzane, gumowe
części do strzemion, imitacje skóry, kagańce, kije trekkingowe, klapy
na oczy dla koni [uprząż], koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki bez wyposażenia, kółka do parasoli, krupony jako części skór, kufry
bagażowe, laski do parasoli, laski, kijki marszowe i trekkingowe, lasko-krzesełka, moleskin jako imitacja skóry, myśliwskie worki jako
akcesoria do polowań, nagłówki uprzęży, nakolanniki dla koni, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt, odzież
dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okładziny do mebli
ze skóry, okrycia dla zwierząt, organizery podróżne przystosowane
do bagażu, osprzęt do uprzęży, parasole, paski do ekwipunku wojskowego, paski pod brodę skórzane, paski skórzane [inne niż odzież],
plecaki, podkowy końskie, podróżne torby na ubranie, pojemniki
na wizytówki, pokrowce na parasole, pokrowce skórzane na sprężyny, portmonetki z siatki oczkowej, postronki do uprzęży, przeciwsłoneczne parasole, przywieszki do bagażu, pudełka z fibry, pudełka
ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, pusła,
puśliska, randsels (japońskie tornistry szkolne), rączki do parasoli,
rączki walizek, rzemienie, rzemienie jako rymarstwo, rzemyki do łyżew, sakwy, siodła do jazdy konnej, skóra kozia, skóra kozia inna niż
do czyszczenia, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra wtórna,
skóry bydlęce, skóry zwierzęce, skórzane pasy na ramię, skórzane
smycze, stroje dla zwierząt domowych, strzemiona, szelki do prowadzenia dzieci, szkielety do parasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych, sznurkowe siatki na zakupy, sznurówki skórzane,
sztuczna skóra, teczki konferencyjne, teczki na nuty, tefilin [filakterie], terlica [szkielet siodła], torby, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby na zakupy
na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby
turystyczne, torebki, tręzla jako uzda, uchwyty do noszenia toreb
z zakupami, uchwyty lasek spacerowych, uprzęże, uzdy jako uprząż,
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walizki, walizki z kółkami, walizki z napędem elektrycznym, wędzidła
dla zwierząt jako uprząż, worki na obrok, wykończenia i dekoracje
ze skóry do mebli, wyprawione skóry, wyroby rymarskie, zapięcia
do siodeł, zawory, wentyle ze skóry, zestawy podróżne jako wyroby
skórzane, 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki jako
chustki, bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body jako bielizna, bokserki,
botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane,
buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki jako apaszki, cylindry
jako kapelusze, czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki
pod prysznic, czubki do butów, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina jako odzież, espadryle, etole
jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne krawaty, futra
jako odzież, gabardyna jako odzież, garnitury, getry jako ochraniacze
zakładane na buty, gorsety, gorsety jako bielizna damska, gorsy koszul, halki jako bielizna, halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe jako
odzież, kaptury jako odzież, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie
do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie, kołnierzyki
przypinane, kombinezony, kombinezony jako odzież, kombinezony
piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki
jako odzież, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce jako odzież, manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski
na oczy do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako odzież,
mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki
na ramiona, nauszniki jako odzież, 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 haftowana, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież zawierająca
substancje odchudzające, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie jako odzież, okucia metalowe do obuwia,
opaski na głowę, ornaty, osłonki na obcasy, palta, pantofle domowe,
pantofle kąpielowe, paski jako odzież, pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką jako obuwie pasowe, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, pasy elastyczne wyszczuplające jako bielizna,
pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane
kurtki jako odzież, piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe jako część garderoby, podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez
palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe,
sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe,
stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki z rękawami, nie z papieru, taśmy
do spodni pod stopy, togi, trykoty, trykoty jako ubrania, turbany, walonki jako buty filcowe, woalki, welony jako odzież, wyprawki dziecięce jako odzież, wyroby pończosznicze, 32 aperitify bezalkoholowe,
Barley Wine [piwo], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy,
drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada,
moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie
ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje
serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo,
piwo słodowe, sok z pomidorów jako napój, napoje bezalkoholowe
z sarsaparilli, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje,
syrop do lemoniady, syropy do napojów, moszcz z winogron, niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji
wody gazowanej, woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole
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wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka jako likier, aperitify,
arak, baijiu jako chiński destylowany napój alkoholowy, brandy, curaçao jako likier, cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik jako wino,
kirsz jako alkohol na bazie wiśni, koktajle, likiery, likier miętowy, miód
pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira jako napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej, piquette jako wino z wytłoczyn winogronowych, rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 43
bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt,
informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc
w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi
hotelowe, usługi osobistych kucharzy, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania jako zarządzanie przyjazdami i wyjazdami,
usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba,
usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych jako zakwaterowanie, wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.
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(441) 2019 07 15
(732)	AJ COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AJ
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, kosmetyki, zestawy kosmetyków, saszetki zapachowe, drewno zapachowe, olejki zapachowe,
preparaty zapachowe, zapachowe woski, pałeczki zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, pokojowe spraye zapachowe, mieszaniny zapachowe potpourri, zapachowe szyszki sosnowe, rozpylacze
zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające
powietrze [zapachowe], środki zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe, środki
zapachowe do samochodów, kadzidła zapachowe oczyszczające
[kunko], sole zapachowe do kąpieli, zapachowe kremy do ciała,
substancje zapachowe do użytku osobistego, rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozole], środki zapachowe do celów domowych,
mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, mieszanki zapachowe
na bazie geraniolu, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, po-
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tpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, saszetki zapachowe do poduszeczek na oczy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 4
świece, świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne,
35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów takich jak: perfumy, produkty perfumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, zestawy kosmetyków, publikowanie tekstów
reklamowych, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, perfumami i produktami perfumeryjnymi, mieszaninami zapachów, wodami toaletowymi, wodami
zapachowymi, świecami, świecami zapachowymi, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, promocyjne usługi handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe mające
na celu promowanie handlu elektronicznego, wydawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów |elektronicznych,
w szczególności Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych
za pośrednictwem Internetu.

(111) 326188
(220) 2019 03 08
(210) 496854
(151) 2019 11 18
(441) 2019 06 03
(732) RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Start In Podkarpackie
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności prowadzonej przez
parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy gospodarcze, inkubatory i preinkubatory technologiczne, badania opinii publicznej,
badania biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem
w działalności inwestycyjnej, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych,
komputerowe zarządzanie plikami, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 41
kształcenie specjalistyczne w zakresie organizacji produkcji i świadczenia usług w różnych branżach, doradztwo zawodowe, organizowanie i obsługa konferencji, seminariów i sympozjów, organizowanie
i obsługa warsztatów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie wystaw z dziedzin kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne on-line, usługi przekwalifikowania
zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi w zakresie prowadzenia warsztatów psychologicznych zwłaszcza wśród młodych przedsiębiorców, usługi szkoleniowe
w zakresie BHP i P-poż, usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, tłumaczenia, 45 doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej,
mediacje, prawne administrowanie licencjami, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, wynajem nazw domen
internetowych, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 326189
(220) 2019 03 08
(210) 496857
(151) 2019 11 14
(441) 2019 06 24
(732) FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Helvetica

(510), (511) 1 kleje i zaprawy klejące do styropianu i wełny mineralnej, 2 farby i lakiery, 17 systemy ociepleń budynków oparte na styropianie lub wełnie mineralnej, masy uszczelniające, uszczelniacze
poliuretanowe, pianki montażowe, taśmy uszczelniające z gumy,
tworzyw sztucznych z siatką z tworzyw sztucznych, 19 masy szpachlowe, masy klejowo-szpachlowe, zaprawy budowlane, pianki
montażowe, płyty styropianowe, siatki z włókna szklanego, tynki
ochronno-dekoracyjne, tynki mineralne.

(111) 326190
(220) 2019 03 11
(210) 496912
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 15
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ DEMAGOGII
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, biały, szary, ciemnoszary, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 07.01.08, 06.07.01, 06.07.11,
26.01.02, 26.01.06
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe,
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
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38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 326191
(220) 2019 03 11
(210) 496944
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA ZDROWIA Normalipid
(540)

(591) granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty medyczne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, reduktory cholesterolu, suplementy diety
do kontroli cholesterolu, preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego, preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory
w układzie trawiennym.
(111) 326192
(220) 2019 03 11
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHATEAU DEYAN
(540)

(210) 496961

(591) biały, czarny, złoty
(531) 26.03.05, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.16,
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26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.10,
25.01.05, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(111) 326193
(220) 2019 03 01
(210) 496602
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 15
(732) Bach Flower Remedies Ltd., Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) RESCUE
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, medyczne, weterynaryjne, lecznicze, higieniczne, środki dezynfekcyjne, antyseptyki, zioła i kwiaty do celów leczniczych, substancje lecznicze z kwiatów i esencje kwiatowe mające charakter substancji leczniczych,
preparaty do celów medycznych i leczniczych otrzymane z roślin
i kwiatów, 31 zioła, nasiona, artykuły żywnościowe, napoje, wywary
i napary dla zwierząt i zwierząt domowych.
(111) 326194
(220) 2019 03 02
(210) 496634
(151) 2019 11 22
(441) 2019 06 24
(732) LADNEFELGI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ladnefelgi.pl FELGI I OPONY
(540)

(591) czarny, ciemnoszary, szary, jasnoszary, niebieski
(531) 15.07.09, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych, opony
do pojazdów, kołpaki, felgi aluminiowe, felgi stalowe, 35 usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów
lądowych w sklepach stacjonarnych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów lądowych w sklepach on-line, 37 usługi warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, usługi
warsztatów w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, usługi myjni pojazdów.
(111) 326195
(220) 2019 03 02
(210) 496635
(151) 2019 11 22
(441) 2019 06 24
(732) LADNEFELGI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SDT Stahlrader
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych, opony
do pojazdów, kołpaki, felgi aluminiowe, felgi stalowe.
(111) 326196
(220) 2019 03 04
(210) 496689
(151) 2019 11 15
(441) 2019 06 24
(732)	GORTAT BOŻENA, GORTAT KAROLINA PROFIT SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA BALON
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
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(510), (511) 30 pizza, surowe pizze, świeże pizze, gotowe pizze, ciasto
na pizzę, spody do pizzy, mieszanki na pizzę, przyprawy do pizzy, sosy
do pizzy, preparaty do sporządzania spodów do pizzy, 43 pizzerie.

(111) 326197
(220) 2019 03 12
(210) 497019
(151) 2019 11 15
(441) 2019 06 24
(732) ZJEDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bibenda
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi barowe, stołówki, catering.
(111) 326198
(220) 2019 03 12
(210) 497021
(151) 2019 11 15
(441) 2019 06 24
(732) ZJEDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bibenda
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje, usługi barowe, stołówki, catering.
(111) 326199
(220) 2019 03 13
(210) 497071
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 23
(732) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII oranżada napój gazowany odkryj
swój smak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 2019 2020 2021
(540)

(591) czerwony, żółty, czarny, biały
(531) 26.03.16, 26.01.01, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.14
(510), (511) 32 oranżada-napoje gazowane bezalkoholowe.
(111) 326200
(220) 2019 03 13
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732)	GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Dex
(540)

(210) 497080

(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, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, 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, preparaty do celów medycznych zawierające białko, chleb
dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki
do celów leczniczych, środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier
do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych,
środki antykoncepcyjne chemiczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, olejki lecznicze,
mydła dezynfekujące.

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) 019959
(111) 041740
(111) 041868
(111) 041943
(111) 049174
(111) 049316
(111) 049366
(111) 049369
(111) 057919
(111) 057935
(111) 057936
(111) 058047
(111) 058053
(111) 058144
(111) 066066
(111) 066067
(111) 066068
(111) 066508
(111) 066774
(111) 066783
(111) 066829
(111) 066855
(111) 066895

(180) 2030 05 23
(180) 2029 11 09
(180) 2030 02 02
(180) 2030 03 04
(180) 2030 02 25
(180) 2030 06 15
(180) 2030 01 12
(180) 2030 01 28
(180) 2030 02 14
(180) 2030 03 05
(180) 2030 03 05
(180) 2030 02 08
(180) 2030 01 21
(180) 2030 05 15
(180) 2029 10 11
(180) 2029 10 11
(180) 2029 10 11
(180) 2030 01 12
(180) 2030 02 02
(180) 2030 02 12
(180) 2030 02 22
(180) 2029 12 27
(180) 2030 01 23

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 067007
(111) 067087
(111) 067088
(111) 067089
(111) 067096
(111) 067243
(111) 067377
(111) 067385
(111) 067444
(111) 067445
(111) 067446
(111) 067447
(111) 067874
(111) 067964
(111) 068163
(111) 068561
(111) 068630
(111) 068631
(111) 068660
(111) 068823
(111) 068826
(111) 068827
(111) 069023
(111) 069442
(111) 069466
(111) 069701
(111) 070079
(111) 070081
(111) 070082
(111) 070084
(111) 070545
(111) 071498
(111) 073945
(111) 140525

(180) 2030 03 08
(180) 2030 03 22
(180) 2030 03 22
(180) 2030 03 22
(180) 2030 03 23
(180) 2030 03 29
(180) 2030 03 15
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 27
(180) 2030 03 27
(180) 2030 03 27
(180) 2030 03 27
(180) 2030 03 30
(180) 2030 04 18
(180) 2030 08 31
(180) 2030 06 13
(180) 2030 06 21
(180) 2030 06 21
(180) 2030 06 26
(180) 2030 09 24
(180) 2030 09 24
(180) 2030 09 24
(180) 2030 09 17
(180) 2030 07 11
(180) 2030 09 03
(180) 2030 01 12
(180) 2030 11 30
(180) 2030 11 30
(180) 2030 11 30
(180) 2030 11 30
(180) 2030 04 19
(180) 2030 12 05
(180) 2029 12 27
(180) 2029 06 14

(111) 142119
(111) 142788
(111) 143353
(111) 143695
(111) 145019

(180) 2029 07 05
(180) 2029 09 27
(180) 2029 08 11
(180) 2029 08 12
(180) 2029 11 10

(111) 145140 (180) 2029 12 13

(111) 145219
(111) 145220
(111) 145226
(111) 145239

(180) 2030 01 20
(180) 2030 01 20
(180) 2030 01 24
(180) 2029 12 29

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: piwo.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie ochrony
środowiska, urządzenia kontrolno-pomiarowe dotyczące powietrza
i gazów; 42: usługi w zakresie:
doradztwa dotyczącego ochrony
środowiska, wykonywania ekspertyz dotyczących ochrony środowiska, analiz dotyczących projektów
technicznych, analiz chemicznych,
badań technicznych, opracowywania oprogramowania projektowego, opracowywania oprogramowania komputerowego .
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 42: usługi komputerowe w zakresie administrowania
stronami komputerowymi (sieciowymi), tworzenia i utrzymywania
stron internetowych dla osób
trzecich oraz konwersji danych
lub dokumentów z formy fizycznej na elektroniczną.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 145256
(111) 145400
(111) 145535
(111) 145686
(111) 145718
(111) 145720
(111) 145725
(111) 145734
(111) 145862
(111) 145876
(111) 145879
(111) 145880
(111) 145894
(111) 145915
(111) 145978
(111) 146086
(111) 146243
(111) 146254
(111) 146259
(111) 146260
(111) 146261
(111) 146262
(111) 146264
(111) 146273
(111) 146292
(111) 146293
(111) 146309
(111) 146316
(111) 146333
(111) 146360
(111) 146363
(111) 146366
(111) 146426
(111) 146427
(111) 146428
(111) 146659
(111) 146727
(111) 146757
(111) 147025
(111) 147047
(111) 147049
(111) 147107
(111) 147166
(111) 147244

(180) 2030 01 12
(180) 2030 01 26
(180) 2029 12 01
(180) 2029 09 28
(180) 2029 12 23
(180) 2029 12 27
(180) 2029 12 27
(180) 2030 01 06
(180) 2029 12 08
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 13
(180) 2029 12 22
(180) 2030 02 03
(180) 2029 10 01
(180) 2029 12 08
(180) 2029 12 08
(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 22
(180) 2029 12 24
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 10
(180) 2030 01 20
(180) 2030 02 07
(180) 2029 12 13
(180) 2029 12 16
(180) 2030 01 31
(180) 2030 01 31
(180) 2030 01 31
(180) 2029 12 24
(180) 2030 01 12
(180) 2030 01 31
(180) 2029 12 16
(180) 2030 01 13
(180) 2030 01 13
(180) 2030 02 04
(180) 2030 02 28
(180) 2029 11 15

(111) 147303
(111) 147364
(111) 147436
(111) 147450
(111) 147512
(111) 147536
(111) 147537
(111) 147775
(111) 147776
(111) 147777
(111) 147778
(111) 147788
(111) 147893
(111) 147900
(111) 148114
(111) 148115
(111) 148166
(111) 148200
(111) 148396
(111) 148416
(111) 148445

(180) 2030 01 11
(180) 2030 02 03
(180) 2030 01 20
(180) 2030 03 03
(180) 2030 03 15
(180) 2030 03 17
(180) 2030 03 17
(180) 2029 12 21
(180) 2029 12 21
(180) 2029 12 21
(180) 2029 12 21
(180) 2030 01 10
(180) 2030 03 18
(180) 2030 03 24
(180) 2030 02 26
(180) 2030 02 28
(180) 2030 02 28
(180) 2030 01 13
(180) 2030 01 28
(180) 2030 01 28
(180) 2030 02 04

259
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 30: kawa, substytuty kawy,
herbata, cukier, przyprawy, ryż.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 148446
(111) 148538
(111) 148702
(111) 148967
(111) 149032
(111) 149126
(111) 149152
(111) 149366
(111) 149409
(111) 149435
(111) 149622
(111) 149666
(111) 150128
(111) 150434
(111) 150780
(111) 150795
(111) 150902
(111) 150903
(111) 151221
(111) 151370
(111) 151652
(111) 151711
(111) 151973
(111) 151979
(111) 151984
(111) 152004
(111) 152039
(111) 152581
(111) 152584
(111) 152587
(111) 152642
(111) 152735
(111) 152755
(111) 152805
(111) 153323
(111) 153332
(111) 153457
(111) 153458
(111) 153688
(111) 153760
(111) 154701
(111) 154705
(111) 154763
(111) 155043
(111) 155044
(111) 155510
(111) 156230
(111) 156304
(111) 156393
(111) 157141

(180) 2030 02 04
(180) 2029 12 30
(180) 2030 01 27
(180) 2029 12 22
(180) 2030 03 08
(180) 2030 02 01
(180) 2030 03 02
(180) 2030 03 31
(180) 2030 05 31
(180) 2029 12 30
(180) 2030 03 16
(180) 2029 12 29
(180) 2030 03 13
(180) 2030 06 29
(180) 2030 02 09
(180) 2030 03 11
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 27
(180) 2030 05 04
(180) 2030 04 27
(180) 2030 06 28
(180) 2029 12 08
(180) 2029 12 21
(180) 2030 02 18
(180) 2030 01 14
(180) 2030 03 07
(180) 2030 04 27
(180) 2030 01 17
(180) 2030 01 20
(180) 2030 04 19
(180) 2030 05 22
(180) 2029 07 08
(180) 2030 03 01
(180) 2030 06 26
(180) 2030 05 30
(180) 2030 06 10
(180) 2030 08 26
(180) 2030 08 26
(180) 2029 12 08
(180) 2030 05 30
(180) 2030 01 17
(180) 2030 07 10
(180) 2030 02 07
(180) 2029 11 30
(180) 2029 12 23
(180) 2030 09 11
(180) 2031 01 29
(180) 2030 09 20
(180) 2030 04 03
(180) 2029 11 22

(111) 157154
(111) 157432
(111) 157433
(111) 157434
(111) 157643
(111) 157645
(111) 157972

(180) 2030 03 31
(180) 2030 09 20
(180) 2030 09 20
(180) 2030 09 20
(180) 2030 09 20
(180) 2030 09 20
(180) 2030 10 11

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 39: dystrybucja materiałów konstrukcyjnych dla budownictwa, pokryć dachowych,
stolarki drewnianej, PCV i aluminiowej, izolacji instalacyjnych, sanitarnych, grzewczych, armatury,
glazury i terakoty, chemii budowlanej, akcesoriów dla budownictwa, narzędzi budowlanych, ubrań
roboczych, transport towarów.
Prawo przedłużono w całości
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) 157974
(111) 158067
(111) 158237
(111) 158238
(111) 158451
(111) 158522
(111) 158523
(111) 158744
(111) 158814
(111) 158902
(111) 160425
(111) 160428
(111) 160429
(111) 160468
(111) 161305

(180) 2030 10 11
(180) 2030 10 31
(180) 2030 10 31
(180) 2030 10 31
(180) 2029 11 30
(180) 2030 02 07
(180) 2030 02 07
(180) 2030 10 03
(180) 2030 03 24
(180) 2029 12 29
(180) 2029 08 27
(180) 2030 01 20
(180) 2030 01 20
(180) 2030 09 18
(180) 2030 01 25

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 3: kosmetyki do brwi,
ołówki do brwi, cienie do powiek,
chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
depilatory, dezodoranty do użytku osobistego, drewna zapachowe, olejki eteryczne z drewna
cedrowego, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje eteryczne,
kadzidła, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty ściągające
do celów kosmetycznych, kosmetyki, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, zestawy kosmetyczne, kremy kosmetyczne,
perfumy na bazie ekstraktów
kwiatowych, lakiery do paznokci,
lawendowy olej, lotony do celów
kosmetycznych, lotony do włosów, preparaty do makijażu,
podkłady, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, maści
do celów kosmetycznych, mięta
do wyrobów perfumeryjnych,
mleczko kosmetyczne, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, neutralizatory do trwałej
ondulacji, preparaty do odbarwiania do celów kosmetycznych,
preparaty pod oczy, olejki różane,
olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych,
olejki eteryczne, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, ozdoby
do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci,
sztuczne paznokcie, produkty
perfumeryjne, perfumy, piżmo,
pomadki do ust, przeciwsłoneczne preparaty kosmetyczne, puder
do makijażu, pumeks, preparaty
kosmetyczne do rzęs, kremy wybielające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty kosmetyczne przeciw
cellulitis, preparaty kosmetyczne
ujędrniające, preparaty kosmetyczne peelingujące, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
sole wybielające, mydła, mydło
przeciwpotowe do stóp, szablo-
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(111) 161803
(111) 162797
(111) 166884
(111) 167551
(111) 167553
(111) 168186
(111) 171543
(111) 177483
(111) 211181
(111) 228267
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(180) 2030 01 14
(180) 2030 01 13
(180) 2030 11 24
(180) 2030 12 08
(180) 2030 12 08
(180) 2030 11 11
(180) 2030 01 08
(180) 2030 01 17
(180) 2030 03 31
(180) 2029 01 21

(111) 229448 (180) 2029 03 05
(111) 229541 (180) 2029 09 21
(111) 230202 (180) 2029 04 23

niki papierowe do makijażu oczu,
szampony, szminki do make-up,
talk kosmetyczny, żele, tłuszcze
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, farby do włosów, preparaty do układania
włosów, wody kolońskie, woda
lawendowa, woda utleniona
do celów kosmetycznych, woda
zapachowa, wosk do depilacji,
rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, balsamy
do celów kosmetycznych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 25: odzież, odzież
ze skóry i z imitacji skóry, futra
jako odzież, nakrycia głowy, kurtki, spodnie, bluzy, podkoszulki,
koszule, płaszcze, swetry, suknie,
suknie wyjściowe i suknie balowe, sukienki, kostiumy, garsonki,
spódnice, rajstopy, pończochy,
skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, bielizna
osobista, piżamy, koszule nocne,
odzież sportowa z wyłączeniem
obuwia, kostiumy do opalania
i pływania, dresy; 35: prowadzenie
sklepów internetowych z futrami,
z torebkami, z torbami, z walizami,
z odzieżą, z bielizną, z tkaninami, z bielizną stołową, z pościelą,
prowadzenie hurtowni i sklepów
wielkopowierzchniowych, polegające na zgrupowaniu na rzecz osób
trzecich wyżej wymienionych towarów, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary, w tym także za pośrednictwem
sieci komputerowych, Internetu.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 40: usługi nie ujęte w innych klasach, polegające
na mechanicznej lub chemicznej obróbce lub przekształcaniu przedmiotów lub substancji
nieorganicznych i organicznych,
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 budowla-

(111) 230949 (180) 2029 07 30

(111) 231135
(111) 231556
(111) 232480
(111) 233291
(111) 233555
(111) 233658
(111) 233793
(111) 233873
(111) 234010

(180) 2029 06 17
(180) 2029 07 03
(180) 2029 07 03
(180) 2029 08 07
(180) 2029 08 31
(180) 2029 08 17
(180) 2029 10 30
(180) 2029 12 09
(180) 2029 11 23

(111) 234011 (180) 2029 11 23
(111) 234019
(111) 234072
(111) 234077
(111) 234078
(111) 234115

(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 14
(180) 2030 01 11
(180) 2030 01 20
(180) 2029 07 02

(111) 234160 (180) 2029 12 17
(111) 234299 (180) 2030 01 20
(111) 234378 (180) 2029 11 02
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ny, na przykład usługi polegające
na cięciu, kształtowaniu, polerowaniu przez ścieranie lub pokrywaniu metalami, chromowanie
zderzaków pojazdów silnikowych,
powlekanie metali, obróbka plastyczna metali, obróbka skrawaniem metali, cięcie, gięcie, kucie,
toczenie, szlifowanie, wypalanie,
spawanie, lutowanie i hartowanie
metali, cięcie plazmowe metali, cięcie laserem i strumieniem
wody, obróbka metali, usługi
w zakresie obróbki: galwanicznej, cieplnej i cieplno-chemicznej
metali, obróbka mechaniczna
elementów metalowych: zginanie
i kantowanie blach, cięcie blach,
obróbka powierzchni blach: polerowanie, platerowanie, usługi
w zakresie obróbki mechanicznej
metali: frezowanie, wiercenie, szlifowanie, ukosowanie palnikiem,
usługi w zakresie obróbki: kowalskiej, ślusarskiej, spawalniczej
i skrawania, trasowanie laserem,
obróbka drewna, usługi stolarsko-ciesielskie.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 18: skóra, imitacje skóry,
wyroby z tych materiałów, walizy
i torby podróżne, parasolki, parasole, portfele, portfele na karty
wizytowe, torebki damskie.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 14: monety powszechnego obiegu, monety kolekcjonerskie, półfabrykaty do produkcji
monet, zestawy monet, żetony
okolicznościowe i do automatów
wrzutowych z miedzi i jej stopów,
odznaczenia państwowe i odznaki, breloki, emblematy z metali
szlachetnych, sztabki z metali szlachetnych, medale, znaczki metalowe, znaczniki probiercze.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 234379
(111) 234398
(111) 234448
(111) 234478
(111) 234489
(111) 234496
(111) 234497
(111) 234550
(111) 234553
(111) 234554
(111) 234591
(111) 234648
(111) 234660

(180) 2029 11 02
(180) 2029 12 28
(180) 2029 11 09
(180) 2029 08 17
(180) 2029 12 08
(180) 2030 01 19
(180) 2030 01 19
(180) 2030 01 26
(180) 2030 01 26
(180) 2030 01 26
(180) 2029 12 10
(180) 2029 10 13
(180) 2029 11 12

(111) 234701
(111) 234730
(111) 234740
(111) 234780
(111) 234813
(111) 234907
(111) 234912
(111) 234918
(111) 234919
(111) 234920
(111) 235009
(111) 235021
(111) 235041
(111) 235198

(180) 2029 11 13
(180) 2029 12 21
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 18
(180) 2030 01 26
(180) 2029 12 04
(180) 2029 12 21
(180) 2030 01 07
(180) 2030 01 12
(180) 2030 01 19
(180) 2029 11 16
(180) 2029 12 18
(180) 2030 01 04
(180) 2029 11 27

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 36: usługi w zakresie
wydawania i obsługi kart upoważniających do zakupów, kart
stałego klienta, usługi płatności
elektronicznej.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 25: bezrękawniki, bielizna, bielizna osobista, bluzki,
bluzki koszulowe, bluzy, bluzy
rozpinane, bluzy rozpinane z kapturem, czapki, dresy, getry, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki,
kurtki, odzież gotowa, okrycia
wierzchnie, odzież skórzana,
z imitacji skóry, z dzianiny, odzież
wodoodporna, obuwie damskie,
męskie, młodzieżowe, dziecięce,
podkoszulki, płaszcze, nakrycia
głowy, rękawiczki, szaliki, skarpetki, spodnie, spódnice, spodenki, sukienki, suknie, suknie wieczorowe, suknie ślubne, swetry,
T- shirty, odzież; 35: dekorowanie
wystaw sklepowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w wyspecjalizowanych
sklepach, sieciach sklepów detalicznych, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu: odzieży,
obuwia, dodatków i akcesoriów
do odzieży, uaktualnianie i dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo i pomoc
w zakresie prowadzenia, organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą dotyczącą prowadzenia wyspecjalizowanych skle-

(111) 235199
(111) 235255
(111) 235293
(111) 235294
(111) 235295
(111) 235296
(111) 235355

(180) 2029 12 01
(180) 2030 01 11
(180) 2030 02 04
(180) 2030 02 08
(180) 2030 02 08
(180) 2030 02 08
(180) 2029 12 03

(111) 235367
(111) 235368
(111) 235390
(111) 235435

(180) 2030 01 14
(180) 2030 01 14
(180) 2030 02 11
(180) 2029 11 16

pów i sieci sklepów detalicznych
z odzieżą, obuwiem i dodatkami.
Prawo przedłużono w 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: 17: taśmy samoprzylepne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: publikacje, gazety,
bilety, czasopisma, magazyny, albumy, książki, kalendarze, mapy
i atlasy, druki, afisze (plakaty),
talony; 18: parasole, parasolki,
pokrowce, torby, torebki - wszystkie wymienione towary zawarte
w klasie 18; 21: kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, kubeczki,
filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki szklane, talerze,
talerzyki, podstawki - wszystkie
wymienione towary zawarte
w klasie 21; 28: lalki, latawce, pluszowe zabawki, pojazdy zabawki,
ozdoby choinkowe (z wyjątkiem
artykułów oświetleniowych i słodyczy); 30: batony, chipsy, biszkopty, bułeczki słodkie, chałwa,
słodycze ozdobne na choinkę,
ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, galaretki owocowe i spożywcze, hot-dogi, gofry, guma
do żucia, herbata, herbatniki, kakao, kanapki, kawa, krakersy, lody,
muesli, paszteciki, słodycze; 32:
napoje energetyzujące, soki i napoje owocowe, wody mineralne
gazowane i niegazowane, napoje
inne niż alkohole, syropy, koncentraty do przyrządzania napojów, napoje izotoniczne, nektary,
piwo; 35: usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów energetyzujących, soków i napojów
owocowych, wód mineralnych,
napoi alkoholowych, syropów,
koncentratów do przyrządzania
napojów, napojów izotonicznych,
usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie reklamy telewizyjnej,
radiowej, prasowej i internetowej
oraz z zastosowaniem plakatów
i ulotek oraz elektronicznych,
magnetycznych i optycznych
nośników informacji, wydawanie
i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych i katalogów;
36: usługi w zakresie wydawania
i obsługi kart upoważniających
do zakupów, kart stałego klienta, usługi płatności elektronicznej; 37: usługi napraw w zakresie
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prowadzenia stacji paliw, usługi motoryzacyjne prowadzone
na stacjach paliw: usługi myjni
samochodowych, smarowanie
pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją wymiana
olejów, naprawa pojazdów, przyczep, wymiana opon, bieżnikowanie opon, usługi w zakresie
prowadzenia stacji paliw; 41: publikacja gazet, czasopism oraz
magazynów on-line, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, imprezy sportowe, imprezy
kulturalno-rozrywkowe; 43: usługi związane z podawaniem potraw i napojów, usługi w zakresie
prowadzenia barów, restauracji
i hoteli, usługi związane z czasowym zakwaterowaniem.
(111) 235437 (180) 2029 11 16 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: publikacje, gazety,
bilety, czasopisma, magazyny, albumy, książki, kalendarze, mapy
i atlasy, druki, afisze (plakaty),
talony; 18: parasole, parasolki,
pokrowce, torby, torebki - wszystkie wymienione towary zawarte
w klasie 18; 21: kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, kubeczki,
filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki szklane, talerze,
talerzyki, podstawki - wszystkie
wymienione towary zawarte
w klasie 21; 28: lalki, latawce, pluszowe zabawki, pojazdy zabawki,
ozdoby choinkowe (z wyjątkiem
artykułów oświetleniowych i słodyczy); 30: batony, chipsy, biszkopty, bułeczki słodkie, chałwa,
słodycze ozdobne na choinkę,
ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, galaretki owocowe i spożywcze, hot-dogi, gofry, guma
do żucia, herbata, herbatniki, kakao, kanapki, kawa, krakersy, lody,
muesli, paszteciki, słodycze; 32:
napoje energetyzujące, soki i napoje owocowe, wody mineralne
gazowane i niegazowane, napoje
inne niż alkohole, syropy, koncentraty do przyrządzania napojów, napoje izotoniczne, nektary,
piwo; 35: usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów energetyzujących, soków i napojów
owocowych, wód mineralnych,
napoi alkoholowych, syropów,
koncentratów do przyrządzania
napojów, napojów izotonicznych,
usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie reklamy telewizyjnej,
radiowej, prasowej i internetowej
oraz z zastosowaniem plakatów
i ulotek oraz elektronicznych,
magnetycznych i optycznych
nośników informacji, wydawanie

(111) 235531
(111) 235532
(111) 235541
(111) 235545
(111) 235553
(111) 235627
(111) 235633
(111) 235650
(111) 235683
(111) 235739

(180) 2029 12 13
(180) 2029 12 14
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 27
(180) 2029 12 04
(180) 2029 12 21
(180) 2030 02 17
(180) 2029 12 03
(180) 2029 11 16
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i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych i katalogów;
36: usługi w zakresie wydawania
i obsługi kart upoważniających
do zakupów, kart stałego klienta, usługi płatności elektronicznej; 37: usługi napraw w zakresie
prowadzenia stacji paliw, usługi motoryzacyjne prowadzone
na stacjach paliw: usługi myjni
samochodowych, smarowanie
pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją wymiana
olejów, naprawa pojazdów, przyczep, wymiana opon, bieżnikowanie opon, usługi w zakresie
prowadzenia stacji paliw; 41: publikacja gazet, czasopism oraz
magazynów on-line, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, imprezy sportowe, imprezy
kulturalno-rozrywkowe; 43: usługi związane z podawaniem potraw i napojów, usługi w zakresie
prowadzenia barów, restauracji
i hoteli, usługi związane z czasowym zakwaterowaniem.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: publikacje, gazety,
bilety, czasopisma, magazyny, albumy, książki, kalendarze, mapy
i atlasy, druki, afisze (plakaty),
talony; 18: parasole, parasolki,
pokrowce, torby, torebki - wszystkie wymienione towary zawarte
w klasie 18; 21: kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, kubeczki,
filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki szklane, talerze,
talerzyki, podstawki - wszystkie
wymienione towary zawarte
w klasie 21; 28: lalki, latawce, pluszowe zabawki, pojazdy zabawki,
ozdoby choinkowe (z wyjątkiem
artykułów oświetleniowych i słodyczy); 30: batony, chipsy, biszkopty, bułeczki słodkie, chałwa,
słodycze ozdobne na choinkę,
ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, galaretki owocowe i spożywcze, hot-dogi, gofry, guma
do żucia, herbata, herbatniki, kakao, kanapki, kawa, krakersy, lody,
muesli, paszteciki, słodycze; 32:
napoje energetyzujące, soki i napoje owocowe, wody mineralne
gazowane i niegazowane, napoje
inne niż alkohole, syropy, kon-
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centraty do przyrządzania napojów, napoje izotoniczne, nektary,
piwo; 35: usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów energetyzujących, soków i napojów
owocowych, wód mineralnych,
napoi alkoholowych, syropów,
koncentratów do przyrządzania
napojów, napojów izotonicznych,
usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie reklamy telewizyjnej,
radiowej, prasowej i internetowej
oraz z zastosowaniem plakatów
i ulotek oraz elektronicznych,
magnetycznych i optycznych
nośników informacji, wydawanie
i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych i katalogów;
36: usługi w zakresie wydawania
i obsługi kart upoważniających
do zakupów, kart stałego klienta, usługi płatności elektronicznej; 37: usługi napraw w zakresie
prowadzenia stacji paliw, usługi motoryzacyjne prowadzone
na stacjach paliw: usługi myjni
samochodowych, smarowanie
pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją wymiana
olejów, naprawa pojazdów, przyczep, wymiana opon, bieżnikowanie opon, usługi w zakresie
prowadzenia stacji paliw; 41: publikacja gazet, czasopism oraz
magazynów on-line, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, imprezy sportowe, imprezy
kulturalno-rozrywkowe; 43: usługi związane z podawaniem potraw i napojów, usługi w zakresie
prowadzenia barów, restauracji
i hoteli, usługi związane z czasowym zakwaterowaniem.
(111) 235742 (180) 2029 11 16 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: publikacje, gazety,
bilety, czasopisma, magazyny, albumy, książki, kalendarze, mapy
i atlasy, druki, afisze (plakaty),
talony; 18: parasole, parasolki,
pokrowce, torby, torebki - wszystkie wymienione towary zawarte
w klasie 18; 21: kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, kubeczki,
filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki szklane, talerze,
talerzyki, podstawki - wszystkie
wymienione towary zawarte
w klasie 21; 28: lalki, latawce, pluszowe zabawki, pojazdy zabawki,
ozdoby choinkowe (z wyjątkiem
artykułów oświetleniowych i słodyczy); 30: batony, chipsy, biszkopty, bułeczki słodkie, chałwa,
słodycze ozdobne na choinkę,
ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, galaretki owocowe i spożywcze, hot-dogi, gofry, guma

(111) 235749
(111) 235796
(111) 235797
(111) 235799
(111) 235840
(111) 235905
(111) 235906
(111) 235964
(111) 235980
(111) 235981
(111) 235983
(111) 235985
(111) 236023
(111) 236199
(111) 236200
(111) 236242
(111) 236343

(180) 2029 12 09
(180) 2029 12 11
(180) 2029 12 11
(180) 2030 01 29
(180) 2030 04 12
(180) 2029 12 14
(180) 2029 12 14
(180) 2029 12 01
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 17
(180) 2030 02 18
(180) 2030 03 10
(180) 2029 12 14
(180) 2029 12 14
(180) 2029 12 06
(180) 2030 01 26

do żucia, herbata, herbatniki, kakao, kanapki, kawa, krakersy, lody,
muesli, paszteciki, słodycze; 32:
napoje energetyzujące, soki i napoje owocowe, wody mineralne
gazowane i niegazowane, napoje
inne niż alkohole, syropy, koncentraty do przyrządzania napojów, napoje izotoniczne, nektary,
piwo; 35: usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów energetyzujących, soków i napojów
owocowych, wód mineralnych,
napoi alkoholowych, syropów,
koncentratów do przyrządzania
napojów, napojów izotonicznych,
usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie reklamy telewizyjnej,
radiowej, prasowej i internetowej
oraz z zastosowaniem plakatów
i ulotek oraz elektronicznych,
magnetycznych i optycznych
nośników informacji, wydawanie
i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych i katalogów;
36: usługi w zakresie wydawania
i obsługi kart upoważniających
do zakupów, kart stałego klienta, usługi płatności elektronicznej; 37: usługi napraw w zakresie
prowadzenia stacji paliw, usługi motoryzacyjne prowadzone
na stacjach paliw: usługi myjni
samochodowych, smarowanie
pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją wymiana
olejów, naprawa pojazdów, przyczep, wymiana opon, bieżnikowanie opon, usługi w zakresie
prowadzenia stacji paliw; 41: publikacja gazet, czasopism oraz
magazynów on-line, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, imprezy sportowe, imprezy
kulturalno-rozrywkowe; 43: usługi związane z podawaniem potraw i napojów, usługi w zakresie
prowadzenia barów, restauracji
i hoteli, usługi związane z czasowym zakwaterowaniem.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 3/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 236347
(111) 236355
(111) 236360
(111) 236362
(111) 236389
(111) 236390
(111) 236444
(111) 236456
(111) 236468
(111) 236469
(111) 236472
(111) 236508
(111) 236519
(111) 236520
(111) 236521
(111) 236522
(111) 236525
(111) 236532
(111) 236600
(111) 236672
(111) 236808
(111) 236871
(111) 236948
(111) 236953
(111) 236967
(111) 236968
(111) 237068
(111) 237075
(111) 237122

(180) 2030 01 28
(180) 2030 02 12
(180) 2030 02 18
(180) 2030 02 19
(180) 2030 03 04
(180) 2030 03 04
(180) 2029 12 17
(180) 2030 01 13
(180) 2030 01 13
(180) 2030 01 13
(180) 2030 02 18
(180) 2029 12 14
(180) 2029 12 28
(180) 2029 12 28
(180) 2029 12 28
(180) 2029 12 28
(180) 2030 01 15
(180) 2030 01 25
(180) 2030 01 28
(180) 2030 01 13
(180) 2030 03 22
(180) 2030 01 28
(180) 2029 12 16
(180) 2030 01 13
(180) 2030 02 17
(180) 2030 02 18
(180) 2029 12 10
(180) 2030 01 12
(180) 2029 10 29

(111) 237143
(111) 237182
(111) 237283
(111) 237302
(111) 237396
(111) 237408
(111) 237412
(111) 237426
(111) 237427
(111) 237428
(111) 237429
(111) 237430
(111) 237431
(111) 237432
(111) 237472
(111) 237580
(111) 237584
(111) 237660
(111) 237661
(111) 237688
(111) 237796
(111) 237806
(111) 237807
(111) 237836
(111) 237952
(111) 238029
(111) 238031
(111) 238069
(111) 238156
(111) 238205
(111) 238291
(111) 238333

(180) 2030 03 04
(180) 2030 01 15
(180) 2029 12 21
(180) 2030 03 01
(180) 2029 12 09
(180) 2030 01 14
(180) 2030 01 19
(180) 2030 02 05
(180) 2030 02 05
(180) 2030 02 05
(180) 2030 02 05
(180) 2030 02 05
(180) 2030 02 05
(180) 2030 02 05
(180) 2030 02 12
(180) 2030 01 15
(180) 2030 01 29
(180) 2030 01 18
(180) 2030 01 18
(180) 2030 03 22
(180) 2029 11 17
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 06
(180) 2030 03 18
(180) 2029 12 07
(180) 2030 01 15
(180) 2030 02 03
(180) 2029 12 21
(180) 2030 03 29
(180) 2030 04 16
(180) 2030 04 16
(180) 2029 12 10

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: konstrukcje metalowe
i ich części, elementy stolarki budowlanej, wyroby metalowe, rury,
przewody kształtowniki, łączniki,
zamki, zawiasy, pokrycia dachowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi w zakresie

(111) 238334
(111) 238341
(111) 238342
(111) 238362
(111) 238456
(111) 238518
(111) 238540
(111) 238541
(111) 238542
(111) 238543
(111) 238544
(111) 238545
(111) 238631
(111) 238632
(111) 238633
(111) 238641
(111) 238648

(180) 2029 12 14
(180) 2030 02 02
(180) 2030 02 02
(180) 2030 04 09
(180) 2029 11 13
(180) 2029 12 07
(180) 2030 03 26
(180) 2030 03 26
(180) 2030 03 26
(180) 2030 03 26
(180) 2030 03 26
(180) 2030 03 26
(180) 2030 06 02
(180) 2030 06 02
(180) 2030 06 02
(180) 2030 04 12
(180) 2030 02 08

265
- agencje reklamowe, analizy
kosztów, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania rynku, doradztwa w zakresie
organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie zarządzania
personalnego, dystrybucji materiałów reklamowych, ekspertyz
w zakresie działalności gospodarczej, informacji o działalności gospodarczej, wyceny działalności
handlowej, pozyskiwania danych
i ich systematyzacja w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji zwłaszcza
finansowych dla osób trzecich
w plikach komputerowych, organizowanie wystaw celach
handlowych lub reklamowych,
przygotowania zeznań podatkowych, prognoz ekonomicznych,
prowadzenia ksiąg, usług związanych z przenoszeniem przedsiębiorstw, rachunkowości, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, publikowanie
tekstów reklamowych, sortowania danych w bazach komputerowych, weryfikacja rachunków,
wyceny, zeznania podatkowe;
36: usługi w zakresie - agencje:
celne, kredytowe i ściągania należności, analizy i działalność
finansowa, depozyty przedmiotów wartościowych, ekspertyzy
dla celów fiskalnych, finansowe:
doradztwo, wycena, informacje,
operacje i usługi, gwarancje, doradztwo podatkowe, ekspertyzy
dla celów fiskalnych, ekspertyzy
i wyceny do celów podatkowych,
inwestycje kapitałowe, transfer
elektroniczny kapitału, likwidacja
przedsiębiorstw, lokaty kapitału,
operacje: bankowe, walutowe,
rachunkowości,
oszacowanie
wartości dla celów fiskalnych,
pośrednictwo,
sponsorowanie
i transakcje finansowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

266
(111) 238658
(111) 238817
(111) 238825
(111) 238870
(111) 238871
(111) 238872
(111) 238873
(111) 238875
(111) 238914
(111) 238915
(111) 238939
(111) 239000
(111) 239003
(111) 239337
(111) 239374
(111) 239421
(111) 239448
(111) 239514
(111) 239533
(111) 239534
(111) 239574
(111) 239630
(111) 239675
(111) 239959
(111) 239979
(111) 239983
(111) 239996
(111) 240058
(111) 240107
(111) 240189
(111) 240234
(111) 240306
(111) 240382
(111) 240386
(111) 240387
(111) 240412
(111) 240413
(111) 240433
(111) 240449
(111) 240584
(111) 240586
(111) 240613
(111) 240615
(111) 240617
(111) 240618
(111) 240728
(111) 240747

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 3/2020
(180) 2029 12 09
(180) 2030 03 17
(180) 2030 01 12
(180) 2030 02 03
(180) 2030 02 03
(180) 2030 02 03
(180) 2030 02 03
(180) 2030 01 18
(180) 2030 05 05
(180) 2030 05 05
(180) 2030 02 24
(180) 2030 03 15
(180) 2030 06 14
(180) 2030 02 01
(180) 2030 01 27
(180) 2029 10 16
(180) 2030 04 07
(180) 2029 08 24
(180) 2029 12 23
(180) 2029 12 23
(180) 2030 04 14
(180) 2030 05 28
(180) 2030 02 12
(180) 2030 05 10
(180) 2030 06 15
(180) 2030 06 17
(180) 2030 07 16
(180) 2030 07 08
(180) 2030 01 18
(180) 2030 05 05
(180) 2030 06 30
(180) 2030 01 28
(180) 2029 12 08
(180) 2030 01 31
(180) 2030 01 31
(180) 2030 05 26
(180) 2030 05 26
(180) 2030 07 19
(180) 2029 11 25
(180) 2030 01 21
(180) 2029 12 14
(180) 2029 12 16
(180) 2030 01 13
(180) 2030 01 26
(180) 2030 01 28
(180) 2030 04 09
(180) 2029 11 16

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 37: usługi techniczne:
cięcie materiałów metalowych
na wymiar, foliowanie blach,
prefabrykacja blach osłonowych
i prefabrykacja obróbek blacharskich w zakresie instalacji
sanitarnych, gazowych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
do budowy urządzeń i maszyn
przemysłowych, prefabrykacja
płaszczy ochronnych na izolację
zbiorników i rurociągów: wykonywanie izolacji ciepło i zimnochronnych, usługi w zakresie
montażu, konserwacji i naprawy
instalacji: sanitarnych, gazowych,
wodociągowych,
grzewczych,
wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, montaż instalacji grzew-

(111) 240855
(111) 240885
(111) 241046
(111) 241084
(111) 241551
(111) 241552
(111) 241553
(111) 241554
(111) 241555
(111) 241560
(111) 241561
(111) 241562
(111) 241563
(111) 241564
(111) 241565
(111) 241566
(111) 241567
(111) 241568
(111) 241569
(111) 241589
(111) 241592
(111) 241604
(111) 241737
(111) 241974
(111) 241975
(111) 242055
(111) 242071
(111) 242208
(111) 242270
(111) 242284
(111) 242285
(111) 242286
(111) 242510
(111) 242511
(111) 242512
(111) 242639
(111) 242640
(111) 242641
(111) 242642
(111) 242643
(111) 242644
(111) 242645
(111) 242646
(111) 242654
(111) 242655
(111) 242656
(111) 242933
(111) 242934
(111) 243014
(111) 243015
(111) 243016
(111) 243026
(111) 243121
(111) 243122
(111) 243123
(111) 243124
(111) 243125
(111) 243126
(111) 243127
(111) 243128
(111) 243129
(111) 243181
(111) 243219
(111) 243248
(111) 243249

(180) 2030 04 13
(180) 2030 03 25
(180) 2030 05 11
(180) 2030 06 22
(180) 2030 05 12
(180) 2030 05 12
(180) 2030 05 12
(180) 2030 05 17
(180) 2030 05 17
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 17
(180) 2030 05 18
(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 12
(180) 2030 06 25
(180) 2030 06 25
(180) 2030 02 23
(180) 2030 05 11
(180) 2030 02 03
(180) 2030 03 09
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 16
(180) 2030 04 16
(180) 2030 04 16
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 28
(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 24
(180) 2030 08 24
(180) 2030 08 24
(180) 2030 01 14
(180) 2030 01 14
(180) 2030 01 14
(180) 2030 05 28
(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 24
(180) 2030 05 28
(180) 2030 07 15
(180) 2030 07 30
(180) 2030 07 30

czych towarzyszących na rurociągach i zbiornikach.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 3/2020
(111) 243250
(111) 243251
(111) 243252
(111) 243253
(111) 243314
(111) 243385
(111) 243391
(111) 243437
(111) 243651
(111) 243723

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2030 07 30
(180) 2030 07 30
(180) 2030 07 30
(180) 2030 07 30
(180) 2030 02 11
(180) 2030 01 25
(180) 2030 04 26
(180) 2030 02 22
(180) 2029 12 10
(180) 2029 11 19

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 3: perfumy, wody kolońskie, płyny po goleniu, olejki
kosmetyczne, olejki samoopalające, toniki kosmetyczne, sole
kosmetyczne do kąpieli, środki kosmetyczne do kosmetyki
upiększającej i kosmetyki korekcyjnej, środki do golenia, antyperspiranty, środki do depilacji,
płyny, żele i lotony do pielęgnacji włosów, mleczka, odżywki,
pianki, kosmetyczne i fryzjerskie
lakiery i farby do włosów, lakiery
do paznokci, środki do usuwania
lakierów kosmetycznych i fryzjerskich, środki do pielęgnacji ciała,
środki do opalania nie będące
olejkami ani olejkami samoopalającymi, środki do czyszczenia
zębów, płynne, stałe i gazowe
dezodoranty osobiste, toaletowe
środki sanitarne inne niż do higieny osobistej, środki wybielające
i rozjaśniające, zmywacze kosmetyczne i zmywacze do makijażu
teatralnego, mydła i płyny myjące, mydła dezodorujące, mydła
lecznicze, mydła zapachowe, preparaty do kąpieli, farby specjalnie
przystosowane do kalkomanii dla
suchego tatuażu, kadzidła, ołówki kosmetyczne, ołówki do brwi
i rzęs, maskary do rzęs, ołówki
do makijażu scenicznego, bursztyn sproszkowany oraz rozpuszczalnikowe roztwory z bursztynu
naturalnego do celów kosmetycznych, olejki i esencje eteryczne
do wyrobów kosmetycznych, preparaty depilacyjne, niemedyczne
i niepralnicze detergenty stosowane w kosmetyce, ekstrakty
kwiatowe i korzenne do perfum,
ałuny, kalkomanie kosmetyczne
inne niż do celów suchego tatuażu, kleje do rzęs i brwi, wazeliny
kosmetyczne, kremy, żele i pomady kosmetyczne, pudry pastowate i pudry w stanie stałym, puder
kosmetyczny do rozpylania i tamponowania, pudry do wcierania
typu „mokry kamień”, odbarwiacze dermatologiczne niemedyczne, pomadki do ust, środki
do pielęgnacji ust nie do celów
leczniczych, pomady kosmetyczne teatralne, przylepce kosmetyczne, sztuczne rzęsy, talk

(111) 243733
(111) 243774
(111) 243775
(111) 243776
(111) 243777
(111) 243861
(111) 243862
(111) 243863
(111) 243913
(111) 243914
(111) 244027
(111) 244334
(111) 244432
(111) 244433
(111) 244434
(111) 244453
(111) 244454
(111) 244619
(111) 244887
(111) 244896
(111) 244903
(111) 244956
(111) 244957
(111) 245023
(111) 245113
(111) 245117
(111) 245274
(111) 245275
(111) 245276
(111) 245277
(111) 245371
(111) 245372
(111) 245373
(111) 245591
(111) 245676
(111) 245677
(111) 245678
(111) 245914
(111) 246392
(111) 246419

(180) 2030 08 10
(180) 2030 06 18
(180) 2030 06 18
(180) 2030 06 18
(180) 2030 06 18
(180) 2030 02 03
(180) 2030 02 03
(180) 2030 02 03
(180) 2029 11 18
(180) 2029 11 18
(180) 2030 10 20
(180) 2030 12 17
(180) 2029 12 08
(180) 2029 12 08
(180) 2029 12 08
(180) 2029 11 02
(180) 2029 11 02
(180) 2030 09 08
(180) 2029 12 23
(180) 2030 06 24
(180) 2030 08 10
(180) 2029 10 21
(180) 2029 11 18
(180) 2030 11 08
(180) 2029 12 03
(180) 2030 06 24
(180) 2030 04 08
(180) 2030 04 08
(180) 2030 04 08
(180) 2030 05 27
(180) 2030 04 30
(180) 2030 04 30
(180) 2030 04 30
(180) 2030 02 03
(180) 2030 10 28
(180) 2030 10 28
(180) 2030 10 28
(180) 2030 12 13
(180) 2028 12 16
(180) 2029 11 17
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kosmetyczny, tłuszcze specjalnie
przeznaczone do celów kosmetycznych, aerozole odświeżające
do ust, wosk do wąsów, zestawy
kosmetyków dla adresowanych
kategorii odbiorców (na przykład alergików, osób o szczególnie wrażliwej cerze, diabetyków,
osób o innej niż biała barwie skóry, dzieci w wieku niemowlęcym,
dzieci w wieku przedszkolnym,
młodzieży szkolnej żeńskiej).
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 35: zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować takie towary jak, farby, pokosty, lakiery, bejce, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno,
pigmenty, rozcieńczalniki, środki wybielające, środki do prania,
środki do czyszczenia, polerowania, mydła, środki perfumeryjne, olejki i esencje eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, preparaty i środki zapachowe, środki antystatyczne
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do celów domowych, depilatory
i preparaty do depilacji, preparaty do golenia, kadzidła, preparaty
kosmetyczne do odchudzania,
kosmetyki dla zwierząt, wody
kolońskie, toaletowe, perfumy,
sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy i kleje do ich mocowania, talk
kosmetyczny, wata do celów kosmetycznych, urządzenia i przyrządy geodezyjne, elektryczne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji
oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki
danych, płyty CD i DVD, komputery i osprzęt komputerowy, programy komputerowe, publikacje
elektroniczne, kasy sklepowe,
maszyny liczące, oprawki do okularów, urządzenia elektryczne
do zwabiania i zabijania owadów, urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, klimatyzacji, zasilania
wodą i do celów sanitarnych, zapalniczki do gazu, filtry do wody,
rożna, ognie sztuczne, ognie bengalskie, papier, karton, albumy,
fotografie, broszury, bilety, papierowa bielizna stołowa, afisze,
akwarele, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki rysunkowe,
galanteria papierowa, papier pakowy, figurki z miazgi papierowej
i papierniczej, kalkomania, kalendarze, gazety, broszury, foldery,
książki, folie sztuczne do pakowania, filtry papierowe, kleje do materiałów piśmiennych i do użytku
domowego, reprodukcje, ręczniki papierowe, rolety z papieru,
chusteczki i serwetki papierowe,
tablice szkolne, torby do pakowania z papieru lub z tworzyw
sztucznych, torby na śmieci,
znaczki pocztowe, kartki okolicznościowe, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego
oraz pojemniki ze szkła, drewna,
tworzywa sztucznego, nie z metali szlachetnych, ceramiki, tworzywa sztucznego, grzebienie,
gąbki, ircha do czyszczenia, kosze piknikowe z wyposażeniem,
pędzle do golenia, polewaczki,
pułapki na myszy i szczury, rękawice do prac domowych, ruszty
kuchenne, suszarki do bielizny,
szczotki, ścierki do mycia podłóg,
ściereczki do czyszczenia, ściereczki do wycierania kurzu, wanienki przenośne dla niemowląt,

wiadra, termoizolowane pojemniki, bielizna domowa, bielizna
pościelowa i stołowa, obrusy,
chusteczki do nosa tekstylne,
kapy, narzuty, pledy, poszewki,
ręczniki tekstylne, ścierki do osuszania szkła, szmatki, zasłony
z materiałów włókienniczych lub
tworzyw sztucznych, serwety
i serwetki tekstylne, gry i zabawki,
artykuły sportowe i gimnastyczne, baseny kąpielowe jako zabawki, ozdoby choinkowe, choinki
z materiałów syntetycznych, deskorolki, przyrządy gimnastyczne, przybory wędkarskie, rowery
treningowe (stacjonarne), mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, warzywa i owoce konserwowane, suszone i gotowane,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, orzechy, zioła
ogrodowe konserwowane, zupy,
żelatyna do celów spożywczych,
mieszanki jarzyn i owoców marynowanych lub konserwowanych,
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby ciastkarskie i piekarskie,
słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, lody, miód, ciastka,
przyprawy, drożdże, sosy, keczupy, majonezy, migdały spreparowane, musztardy, ocet, pizze,
słodziki naturalne, melasa, sól,
sorbety, sushi, szafran, wanilia,
wermiszel, zagęszczacze do lodów jadalnych, orzechy preparowane, produkty rolne i leśne,
ryby, homary i ostrygi żywe, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny, kwiaty, karma dla zwierząt,
sadzonki, sezam, wieńce z kwiatów naturalnych, ziarna kakaowe,
ziemniaki, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane,
napoje owocowe i soki owocowe,
syropy, piwo, soki warzywne, napoje alkoholowe, papierosy, cygara, tytoń, przybory dla palaczy,
zapałki w szczególności w sklepie, hurtowni, z katalogu różnych
artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne,
używając środków telekomunikacji, zarządzanie w działalności
handlowej, audyty podatkowe,
administrowanie
działalnością
handlową, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, usługi
w zakresie reklamy, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek i ulotek reklamowych, roz-
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(111) 246441
(111) 246442
(111) 246443
(111) 246444
(111) 246445
(111) 246662
(111) 246717
(111) 247077
(111) 247128
(111) 247129
(111) 247130
(111) 247829
(111) 247976
(111) 248029
(111) 248882
(111) 249607
(111) 249822
(111) 249872
(111) 250073
(111) 250075
(111) 250246
(111) 251710
(111) 251844
(111) 252941
(111) 253049
(111) 253654
(111) 253655
(111) 254449
(111) 257747
(111) 257748
(111) 257991
(111) 258099
(111) 258123
(111) 259243
(111) 259504
(111) 259563
(111) 260101
(111) 261221
(111) 261222
(111) 261897
(111) 263859
(111) 264272
(111) 265765
(111) 322421
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(180) 2030 05 14
(180) 2030 05 14
(180) 2030 05 14
(180) 2030 05 14
(180) 2030 05 14
(180) 2030 12 13
(180) 2030 12 21
(180) 2029 12 29
(180) 2030 05 14
(180) 2030 06 07
(180) 2030 06 07
(180) 2029 07 03
(180) 2029 12 10
(180) 2030 03 25
(180) 2030 11 08
(180) 2029 12 18
(180) 2029 12 29
(180) 2030 10 11
(180) 2030 05 21
(180) 2030 07 23
(180) 2029 08 10
(180) 2030 12 01
(180) 2030 02 10
(180) 2030 03 08
(180) 2030 01 16
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 27
(180) 2030 05 10
(180) 2030 12 07
(180) 2030 12 07
(180) 2030 02 11
(180) 2029 09 17
(180) 2030 03 24
(180) 2030 06 01
(180) 2030 04 28
(180) 2030 01 14
(180) 2030 02 12
(180) 2030 04 15
(180) 2030 04 16
(180) 2030 01 18
(180) 2030 01 18
(180) 2029 12 15
(180) 2030 10 22
(180) 2030 07 19

powszechnianie próbek towarów,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem
środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklamy
korespondencyjne, reklamy prasowe, zamieszczanie manekinów
do celów reklamowych i promowania sprzedaży, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, organizacja wystaw
w celach handlowych lub promocyjnych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie udostępniania komputerowych baz
danych, konsultacje w zakresie rachunkowości, przygotowywanie
dokumentacji podatkowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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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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) 475874
(210) 479646
(210) 496275
(210) 495989
(210) 495180
(210) 495168
(210) 494209
(210) 493778
(210) 417588
(210) 417875
(210) 417953
(210) 429005
(210) 432850
(210) 435758
(210) 473053
(210) 485469
(210) 496641
(210) 431465
(210) 487372
(210) 406031
(210) 416146
(210) 460233
(210) 464176
(210) 448103
(210) 450105
(210) 452343
(210) 430148
(210) 430149
(210) 430351
(210) 488876
(210) 488406
(210) 487375
(210) 487374
(210) 492650
(210) 482140
(210) 482009
(210) 476590
(210) 476622
(210) 454078
(210) 457985
(210) 476596
(210) 492297
(210) 491433

ZT48/2017
ZT08/2018
U
U
U
U
U
U
24/2013
24/2013
25/2013
18/2014
26/2014
05/2015
U
U
U
23/2014
U
03/2013
21/2013
U
ZT01/2017
2/2016
6/2016
11/2016
20/2014
20/2014
21/2014
U
U
U
U
U
U
U
U
U
14/2016
U
U
U
U

(210) 491060
(210) 496936
(210) 498102
(210) 498113
(210) 498888
(210) 496938
(210) 498095
(210) 487027
(210) 487199
(210) 487200
(210) 498273
(210) 499439
(210) 499442
(210) 499456
(210) 499707
(210) 499885
(210) 500004
(210) 500202
(210) 500411
(210) 499621
(210) 382715
(210) 413495
(210) 479905
(210) 496852
(210) 497870
(210) 497872
(210) 501399
(210) 501628
(210) 501942
(210) 503518
(210) 501735
(210) 501589
(210) 493731
(210) 491652
(210) 469183
(210) 503570
(210) 503913
(210) 504051
(210) 501750
(210) 503311
(210) 501104
(210) 501001
(210) 476086

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
12/2011
16/2013
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT21/2017
U
U
U
U
U
U
U
U

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 434734
(210) 477788

03/2015
ZT40/2018

(210) 499597
(210) 501453

ZT27/2019
ZT32/2019
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(210) 494063
(210) 479656
(210) 469946
(210) 482428
(210) 486184
(210) 495150
(210) 495933
(210) 495940
(210) 493690
(210) 491630
(210) 400253
(210) 499620
(210) 500595
(210) 500688
(210) 381125
(210) 381127
(210) 497729
(210) 503463
(210) 491821
(210) 504585
(210) 505155
(210) 502370
(210) 502691
(210) 502915
(210) 503339
(210) 381732
(210) 381734
(210) 491999
(210) 493555
(210) 495266
(210) 495267
(210) 495299
(210) 495571
(210) 496813
(210) 496922
(210) 496939
(210) 497261
(210) 497321
(210) 497649
(210) 498241
(210) 499016
(210) 499887
(210) 500458
(210) 500470
(210) 500576
(210) 502010
(210) 502011
(210) 502040

ZT07/2019
ZT18/2018
ZT21/2017
ZT21/2018
ZT33/2018
ZT13/2019
ZT13/2019
ZT13/2019
ZT05/2019
U
17/2012
ZT40/2019
ZT30/2019
ZT34/2019
11/2011
11/2011
U
U
ZT48/2018
U
U
U
U
U
U
12/2011
12/2011
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 502221
(210) 502588
(210) 502897
(210) 502933
(210) 502935
(210) 502960
(210) 503059
(210) 503060
(210) 503061
(210) 503062
(210) 503098
(210) 503166
(210) 503220
(210) 503326
(210) 503472
(210) 503503
(210) 503542
(210) 503547
(210) 503548
(210) 503549
(210) 503556
(210) 503557
(210) 503585
(210) 503586
(210) 503630
(210) 503632
(210) 503633
(210) 503694
(210) 503766
(210) 503767
(210) 503829
(210) 504107
(210) 504176
(210) 504237
(210) 504240
(210) 504259
(210) 504263
(210) 504268
(210) 504349
(210) 504359
(210) 504511
(210) 504562
(210) 504581
(210) 504593
(210) 504799
(210) 504861
(210) 506160

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 362439
(210) 368049
(210) 385480
(210) 399552
(210) 411201
(210) 417405
(210) 426069
(210) 430526
(210) 435523

04/2010
13/2010
18/2011
16/2012
12/2013
23/2013
13/2014
21/2014
04/2015

(210) 435936
(210) 435937
(210) 438703
(210) 441077
(210) 441195
(210) 441216
(210) 442794
(210) 445796
(210) 446909

05/2015
05/2015
11/2015
15/2015
15/2015
15/2015
18/2015
23/2015
26/2015

(210) 447170
(210) 447173
(210) 448352
(210) 449642
(210) 454298
(210) 454879
(210) 458747
(210) 461352
(210) 463384
(210) 463389
(210) 466099
(210) 467059
(210) 470001
(210) 474087
(210) 474283
(210) 474286
(210) 474896
(210) 474897
(210) 475834
(210) 475837
(210) 476124
(210) 481131
(210) 482923
(210) 483187
(210) 483357
(210) 483950
(210) 484186
(210) 484763
(210) 484958
(210) 485401
(210) 485571
(210) 485880
(210) 485881
(210) 486050
(210) 486614
(210) 487056
(210) 487169
(210) 487360
(210) 487619
(210) 488049
(210) 488390
(210) 488402
(210) 488650
(210) 488827
(210) 488862
(210) 488863
(210) 488979
(210) 488981
(210) 489030
(210) 489041
(210) 489043
(210) 489127
(210) 489367
(210) 489443
(210) 489444
(210) 489840
(210) 489958
(210) 490109
(210) 490110
(210) 490165
(210) 490279
(210) 490533
(210) 490704
(210) 490707
(210) 490708
(210) 490709
(210) 490853
(210) 490854

26/2015
26/2015
03/2016
05/2016
14/2016
15/2016
07/2019
23/2016
04/2017
04/2017
17/2017
15/2017
21/2017
37/2017
23/2018
23/2018
49/2018
49/2018
44/2018
45/2018
32/2018
28/2018
15/2018
19/2018
03/2019
05/2019
25/2018
44/2018
27/2018
26/2018
26/2018
38/2018
38/2018
50/2018
33/2018
33/2018
05/2019
31/2018
34/2018
52/2018
42/2018
37/2018
05/2019
46/2018
48/2018
48/2018
38/2018
38/2018
38/2018
43/2018
43/2018
47/2018
51/2018
45/2018
45/2018
50/2018
50/2018
05/2019
05/2019
50/2018
50/2018
51/2018
51/2018
48/2018
48/2018
48/2018
51/2018
52/2018

(210) 490908
(210) 491000
(210) 491001
(210) 491004
(210) 491110
(210) 491130
(210) 491155
(210) 491162
(210) 491255
(210) 491312
(210) 491374
(210) 491425
(210) 491516
(210) 491517
(210) 491523
(210) 491857
(210) 491961
(210) 491972
(210) 492025
(210) 492056
(210) 492278
(210) 492284
(210) 492288
(210) 492441
(210) 492532
(210) 492559
(210) 492560
(210) 492561
(210) 492597
(210) 492649
(210) 492762
(210) 492793
(210) 492838
(210) 492943
(210) 492999
(210) 493154
(210) 493157
(210) 493159
(210) 493170
(210) 493171
(210) 493172
(210) 493178
(210) 493218
(210) 493423
(210) 493426
(210) 493439
(210) 493585
(210) 493774
(210) 493833
(210) 493929
(210) 494138
(210) 494195
(210) 494204
(210) 494215
(210) 494239
(210) 494312
(210) 494316
(210) 494450
(210) 494452
(210) 494454
(210) 494527
(210) 494533
(210) 494761
(210) 494765
(210) 494891
(210) 495019
(210) 495316

46/2018
01/2019
01/2019
01/2019
02/2019
48/2018
47/2018
05/2019
03/2019
09/2019
03/2019
47/2018
50/2018
48/2018
48/2018
52/2018
51/2018
10/2019
49/2018
50/2018
50/2018
50/2018
50/2018
03/2019
51/2018
05/2019
06/2019
06/2019
51/2018
51/2018
04/2019
52/2018
01/2019
52/2018
06/2019
06/2019
06/2019
06/2019
08/2019
08/2019
08/2019
08/2019
06/2019
04/2019
06/2019
07/2019
10/2019
06/2019
06/2019
07/2019
06/2019
08/2019
09/2019
08/2019
09/2019
08/2019
07/2019
09/2019
09/2019
09/2019
11/2019
08/2019
08/2019
08/2019
10/2019
09/2019
11/2019

Nr 3/2020
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Unieważnienie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 289157

Prawo unieważniono w całości.
(111) 230459 (141) 2019 08 15
Wygaśnięcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 079692
(111) 190809
(111) 234053
(111) 237679
(111) 230454

(141) 2011 09 19
(141) 2019 09 19
(141) 2019 09 19
(141) 2019 09 19
(141) 2019 08 15

(111) 230455 (141) 2019 08 15

(111) 230456 (141) 2019 08 15

(111) 230457 (141) 2019 08 15

(111) 230458 (141) 2019 08 15

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: 35: promowanie i reklamowanie za pośrednictwem telewizji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych
na drodze ich reklamy; 38: emisja
programów telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów telewizyjnych; 41: produkcja i montaż
programów telewizyjnych, organizowanie rozrywki telewizyjnej.
Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 35: promowanie i reklamowanie za pośrednictwem telewizji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych
na drodze ich reklamy; 38: emisja
programów telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów telewizyjnych; 41: produkcja i montaż
programów telewizyjnych, organizowanie rozrywki telewizyjnej.
Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 35: promowanie i reklamowanie za pośrednictwem telewizji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych
na drodze ich reklamy; 38: emisja
programów telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów telewizyjnych; 41: produkcja i montaż
programów telewizyjnych, organizowanie rozrywki telewizyjnej.
Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 35: promowanie i reklamowanie za pośrednictwem telewizji, rozpowszechnianie
programów telewizyjnych na drodze ich reklamy; 38: emisja programów telewizyjnych, transmisje
i retransmisje programów telewizyjnych; 41: produkcja i montaż programów telewizyjnych, organizowanie
rozrywki telewizyjnej.
Prawo wygasło w części dotyczącej
towarówi/lub usług: 35: promowanie i reklamowanie za pośrednictwem telewizji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych

(111) 278151

(141) 2019 08 15

(111) 290155

(141) 2019 08 12

(111) 290846 (141) 2019 08 15

(111) 291771

(141) 2019 08 15
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na drodze ich reklamy; 38: emisja
programów telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów telewizyjnych; 41: produkcja i montaż
programów telewizyjnych, organizowanie rozrywki telewizyjnej.
Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 35: promowanie i reklamowanie za pośrednictwem telewizji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych
na drodze ich reklamy; 38: emisja
programów telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów telewizyjnych; 41: produkcja i montaż
programów telewizyjnych, organizowanie rozrywki telewizyjnej.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 41: montaż programów telewizyjnych.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 05: produkty i preparaty okulistyczne
będące produktami farmaceutycznymi, suplementami diety, dietetyczną żywnością i substancjami
dla celów leczniczych.
Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 35: promowanie
i reklamowanie za pośrednictwem
telewizji; 38: emisja programów telewizyjnych, transmisje i retransmisje
programów telewizyjnych, rozpowszechnianie programów telewizyjnych; 41: produkcja i montaż programów telewizyjnych, organizowanie
rozrywki telewizyjnej.
Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 35: promowanie i reklamowanie za pośrednictwem telewizji, rozpowszechnianie
programów telewizyjnych na drodze
ich reklamy; 38: emisja programów
telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów telewizyjnych,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych; 41: produkcja i montaż
programów telewizyjnych, organizowanie rozrywki telewizyjnej.

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) 142788
08/2003
2019 11 26
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 28.02.2003 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
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(111) 167551
05/2006
2019 10 04
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 17.08.2005 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.	

(111) 044611 A. Wykreślono: PERRY ELLIS INTERNATIONAL,
INC., MIAMI, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Perry Ellis International Europe Limited, Dublin, Irlandia.

(111) 167553
05/2006
2019 10 04
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 17.08.2005 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.	

(111) 046188 A. Wykreślono: NETSTAL-MASCHINEN AG,
NÄFELS, Szwajcaria; Wpisano: KraussMaffei Technologies GmbH,
Monachium, Niemcy.

(111) 194858
03/2008
2019 10 15
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 04.07.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 049312 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 1944/18/893) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560285 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-49312 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) 212407
05/2009
2019 09 17
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 01.10.2008 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.	
(111) 212714
05/2009
2019 09 17
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27.10.2008 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.	
(111) 212715
05/2009
2019 09 17
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27.10.2008 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.	
(111) 239422
01/2012
2019 09 17
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 13.05.2011 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.	
(111) 241553
03/2012
2019 09 17
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 18.08.2011 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.	
(111) 259005
01/2014
2019 11 21
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 28.08.2013 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 320944
09/2019
2019 09 09
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 15.04.2019 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.	

(111) 049312 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 13252/19/857) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560285 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-49312 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) 053505 A. Wykreślono: PERRY ELLIS INTERNATIONAL
GROUP HOLDINGS LIMITED, NASSAU, Bahamy; Wpisano: Perry Ellis
International Europe Limited, Dublin, Irlandia.
(111) 055710 A. Wykreślono: GKN SERVICE INTERNATIONAL
GMBH, RÖSRATH, Niemcy; Wpisano: Off-Highway Powertrain Services Germany GmbH, Lohmar, Niemcy.
(111) 058175 A. Wykreślono: DURSOL-FABRIK OTTO DURST
GMBH & CO. KG., SOLINGEN, Niemcy; Wpisano: Autosol International GmbH, Solingen, Niemcy.
(111) 065976 A. Wykreślono: MAJORETTE SOLIDO, Dagneux,
Francja; Wpisano: Majorette SAS, Paryż, Francja.
(111) 065976 A. Wykreślono: Majorette SAS, Paryż, Francja;
Wpisano: Smoby Toys SAS, Lavans-les-Saint-Claude, Francja.

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.

(111) 065976 A. Wykreślono: Smoby Toys SAS, Lavans-les-Saint-Claude, Francja; Wpisano: DICKIE-SPIELZEUG GmbH & Co. KG,
Fürth, Niemcy.
(111) 066047 A. Wykreślono: PERRY ELLIS INTERNATIONAL
GROUP HOLDINGS LIMITED, NASSAU, Bahamy; Wpisano: Perry Ellis
International Europe Limited, Dublin, Irlandia.
(111) 066382 A. Wykreślono: FRESENIUS SE, BAD HOMBURG
V.D.H., Niemcy; Wpisano: Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg
v.d. Höhe, Niemcy.

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) 068493 A. Wykreślono: CENTURY 21 REAL ESTATE LLC,
PARSIPPANY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: CENTURY
21 REAL ESTATE LLC, Madison, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 040257 A. Wykreślono: C. BECHSTEIN PIANOFORTEFABRIK AG, BERLIN, Niemcy; Wpisano: C. Bechstein Pianoforte AG,
Berlin, Niemcy.

(111) 070434 A. Wykreślono: PERRY ELLIS INTERNATIONAL,
INC., MIAMI, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Perry Ellis International Europe Limited, Dublin, Irlandia.

(111) 067964 A. Wykreślono: VICTOR INTERNATIONAL GMBH,
ELMSHORN, Niemcy; Wpisano: VICTOR Europe GmbH, Horst, Niemcy.
(111) 068152 A. Wykreślono: FINANCIERE ELYSEES BALZAC,
COLOMBES, Francja; Wpisano: Spontex, Colombes, Francja.

(111) 069414 A. Wykreślono: FABRYKA KOSMETYKÓW HEAN
SPÓŁKA JAWNA HENRYK KUŚNIERZ I S-KA, Kraków, Polska; Wpisano: „HEAN” FABRYKA KOSMETYKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków,
Polska 003873421.
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(111) 070435 A. Wykreślono: PERRY ELLIS INTERNATIONAL,
INC., MIAMI, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Perry Ellis International Europe Limited, Dublin, Irlandia.
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.

(111) 070888 A. Wykreślono: PERRY ELLIS INTERNATIONAL,
INC., MIAMI, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Perry Ellis International Europe Limited, Dublin, Irlandia.

(111) 100506 A. Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S.A., Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.

(111) 073090 A. Wykreślono: SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 630782880; Wpisano: EXBUD KONSTRUKCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska
382653097.

(111) 105151 A. Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S.A., Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.

(111) 074222 A. Wykreślono: IPSEN PHARMA S.A.S., BOULOGNE-BILLANCOURT, Francja; Wpisano: IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, Boulogne-Billancourt, Francja.

(111) 106677 A. Wykreślono: Midak-Polska Sp. z o.o., Bochnia,
Polska; Wpisano: FIVE STAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 362093290.

(111) 077352 A. Wykreślono: IPSEN PHARMA S.A.S., BOULOGNE-BILLANCOURT, Francja; Wpisano: IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, BOULOGNE-BILLANCOURT, Francja.

(111) 107549 A. Wykreślono: MIDAK-POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, Polska
851740258; Wpisano: FIVE STAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 362093290.

(111) 077353 A. Wykreślono: IPSEN PHARMA S.A.S., BOULOGNE-BILLANCOURT, Francja; Wpisano: IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, BOULOGNE-BILLANCOURT, Francja.
(111) 077421 A. Wykreślono: „EDIPRESSE POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 078734 A. Wykreślono: KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD.,
TOKIO, Japonia; Wpisano: Kyowa Kirin Co., Ltd., Tokio, Japonia.
(111) 078891 A. Wykreślono: IPSEN PHARMA S.A.S., BOULOGNE-BILLANCOURT, Francja; Wpisano: IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, BOULOGNE-BILLANCOURT, Francja.
(111) 078897 A. Wykreślono: IPSEN PHARMA S.A.S., BOULOGNE-BILLANCOURT, Francja; Wpisano: IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, BOULOGNE-BILLANCOURT, Francja.
(111) 081494 A. Wykreślono: DĄB Meblarska Spółdzielnia Pracy, Gdynia, Polska; Wpisano: DĄB GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska 000404045.
(111) 081571 A. Wykreślono: PERRY ELLIS INTERNATIONAL
GROUP HOLDINGS LIMITED, NASSAU, Bahamy; Wpisano: Perry Ellis
International Europe Limited, Dublin, Irlandia.
(111) 082210 A. Wykreślono: PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A., GENEWA, Szwajcaria; Wpisano: ANGELINI BEAUTY S.P.A., Mediolan, Włochy.
(111) 084482 A. Wykreślono: KOLBUD Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Sp. z o. o., Bydgoszcz, Polska; Wpisano: KOLBUD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślęcinek,
Polska 002482820.
(111) 093385 D. Wpisano: „W dniu 6 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 17395/19/729) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-93385 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Krakowie
wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 094868 A. Wykreślono: Nine West Development LLC
(a Deleware Limited Liability company), Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Premier Brands IP LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.

(111) 107550 A. Wykreślono: MIDAK-POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, Polska
851740258; Wpisano: FIVE STAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 362093290.
(111) 108038 A. Wykreślono: KOLBUD Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Spółka z o.o., Bydgoszcz, Polska; Wpisano: KOLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Myślęcinek, Polska 002482820.
(111) 110736 A. Wykreślono: MIDAK-POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, Polska
851740258; Wpisano: FIVE STAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 362093290.
(111) 117326 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) 119427 A. Wykreślono: ALFA I OMEGA IWONA SZULC,
JANUSZ SZULC SPÓŁKA JAWNA, Głogów, Polska 390028230; Wpisano: ALFA I OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głogów , Polska 390028230.
(111) 119518 A. Wykreślono: SMITH & WESSON CORP., SPRINGFIELD, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: American Outdoor
Brands Sales Company, Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 119518 A. Wykreślono: American Outdoor Brands Sales Company, Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
Smith & Wesson Inc., Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 119519 A. Wykreślono: SMITH & WESSON CORP., SPRINGFIELD, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: American Outdoor
Brands Sales Company, Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 119519 A. Wykreślono: American Outdoor Brands Sales Company, Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
Smith & Wesson Inc., Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 119520 A. Wykreślono: SMITH & WESSON CORP., SPRINGFIELD, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: American Outdoor
Brands Sales Company , Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 119520 A. Wykreślono: American Outdoor Brands Sales Company, Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
Smith & Wesson Inc., Springfield, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 097076 A. Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S.A., Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.

(111) 120265 A. Wykreślono: ALFA I OMEGA IWONA SZULC,
JANUSZ SZULC SPÓŁKA JAWNA, Głogów, Polska; Wpisano: ALFA
I OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głogów , Polska 390028230.

(111) 097212 A. Wykreślono: „EDIPRESSE POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER

(111) 133099 A. Wykreślono: Nine West Development LLC
(a Deleware Limited Liability company), Nowy Jork, Stany Zjedno-
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czone Ameryki; Wpisano: Premier Brands IP LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 133169 A. Wykreślono: Nine West Development LLC
(a Deleware Limited Liability company), Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Premier Brands IP LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 134055 A. Wykreślono: MIX Spółka Akcyjna, Sopot, Polska; Wpisano: MIX SPÓŁKA AKCYJNA, Kwidzyn, Polska 191000871.
(111) 134056 A. Wykreślono: MIX Spółka Akcyjna, Sopot, Polska; Wpisano: MIX SPÓŁKA AKCYJNA, Kwidzyn, Polska 191000871.
(111) 134057 A. Wykreślono: MIX Spółka Akcyjna, Sopot, Polska; Wpisano: MIX SPÓŁKA AKCYJNA, Kwidzyn, Polska 191000871.
(111) 134628 A. Wykreślono: Philip Morris Polska Spółka
Akcyjna, Kraków, Polska 350686207; Wpisano: PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120553944.
(111) 134629 A. Wykreślono: Philip Morris Polska Spółka Akcyjna, Kraków, Polska 350686207; Wpisano: PHILIP MORRIS POLSKA
DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 120553944.
(111) 136864 A. Wykreślono: Chmielewski Dariusz SPEEDER,
62-095 Murowana Goślina Głębocko 15, Polska 631252664; Wpisano: CHMIELEWSKI DARIUSZ SPEEDER, Murowana Goślina, Polska
810394680.
(111) 137264 A. Wykreślono: Krystyna Żukowska, Białystok,
Polska; Wpisano: KRYSTYNA KUZYKA-ŻUKOWSKA, Białystok, Polska.
(111) 139441 A. Wykreślono: „ALVI-Polska” Spółka z o.o., Jelenia Góra, Polska 230179305; Wpisano: ALVI - POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska
369077560.
(111) 139724 A. Wykreślono: „SENATOR” Spółka z o.o., Puchały, Polska; Wpisano: SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin, Polska 012327810.
(111) 139829 A. Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S.A., Warszawa ul. Wiejska 19, Polska; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 140321 A. Wykreślono: Spółdzielcze Zakłady Chemiczne Mors, ul. Telefoniczna 28, 90-950 Łódź, Polska; Wpisano: Zakład
Produkcyjny DOREX Izydor Zapadka, Dorotowo, Polska.

(111) 141753 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., 04-355 Warszawa ul. A. Kordeckiego 56/58
m. 46, Polska; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 141756 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., ul. A. Kordeckiego 56/59 m 46, 04-355
Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 141757 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., ul. Kordeckiego 56/58 m. 46, 04-355 Warszawa, Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL,
Ryga, Łotwa.
(111) 141759 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., 04-355 Warszawa, ul. A. Kordeckiego 56/58 m. 46,
Polska 010735679; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa.
(111) 141791 A. Wykreślono: PERRY ELLIS INTERNATIONAL,
INC. (A FLORIDA CORPORATION), 3000 NW 107th AVENUE, MIAMI,
FLORIDA 33172, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Perry Ellis
International Europe Limited, Dublin, Irlandia.
(111) 141792 A. Wykreślono: PERRY ELLIS INTERNATIONAL,
INC. (A FLORIDA CORPORATION), 3000 NW 107th AVENUE, MIAMI,
FLORIDA 33172, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Perry Ellis
International Europe Limited, Dublin, Irlandia.
(111) 141972 A. Wykreślono: Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 000042613; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa,
Polska 000042613.
(111) 142059 A. Wykreślono: Mordalski Grzegorz, Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Zakład Pracy Chronionej, ul. Wojska Polskiego 13,
98-355 Działoszyn, Polska; Wpisano: Mordalski Grzegorz Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA”, Działoszyn, Polska 730109789.
(111) 142528 A. Wykreślono: WYETH LLC, MADISON, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: WYETH LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 142901 A. Wykreślono: Pizza Hut International, LLC,
14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: Pizza Hut International, LLC, Plano, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 140602 A. Wykreślono: MIX Spółka Akcyjna, Sopot, Polska; Wpisano: MIX SPÓŁKA AKCYJNA, Kwidzyn, Polska 191000871.

(111) 143175 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji
Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego ANITA Zakład
Pracy Chronionej Mordalski Grzegorz, 98-355, Działoszyn ul. Wojska Polskiego 13, Polska; Wpisano: Mordalski Grzegorz Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA”, Działoszyn, Polska 730109789.

(111) 141007 A. Wykreślono: MEGATRADE INTERNATIONAL,
INC.(TENNESSEE CORPORATION), NASHVILLE, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: Megatrade International, Inc. (Tennessee Corporation), Miami, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 143417 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z o.o., 80-958 Gdańsk ul.
Sandomierska 38, Polska; Wpisano: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.

(111) 141413 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze POSTI S.A., ul. A. Kordeckiego 56/58 m. 46, 04-355 Warszawa, Polska; Wpisano: SIA GMG INTERNATIONAL, Ryga, Łotwa

(111) 143507 A. Wykreślono: MERCK Spółka z o.o., Warszawa
ul. Al. Jerozolimskie 178, Polska; Wpisano: Merck Selbstmedikation
GmbH, Darmstadt, Niemcy.

(111) 141477 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z o.o., 80-958 Gdańsk ul.
Sandomierska 38, Polska; Wpisano: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.

(111) 143507 A. Wykreślono: Merck Selbstmedikation GmbH,
Darmstadt, Niemcy; Wpisano: P&G Health Germany GmbH, Schwalbach am Taunus, Niemcy.

(111) 140601 A. Wykreślono: MIX Spółka Akcyjna, Sopot, Polska; Wpisano: MIX SPÓŁKA AKCYJNA, Kwidzyn, Polska 191000871.

(111) 141480 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Spółka z o.o., 80-958 Gdańska ul.
Sandomierska 38, Polska; Wpisano: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191528483.
(111) 141534 A. Wykreślono: SNAPPLE BEVERAGE CORP.,
NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SNAPPLE BEVERAGE CORPORATION, Plano, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 144385 A. Wykreślono: LESAFFRE & CIE, PARYŻ, Francja;
Wpisano: LESAFFRE ET COMPAGNIE, Paryż, Francja.
(111) 144562 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 16 lutego 2016 r.
w sprawie o sygn.. akt VI GC 215/15, Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Będzinie Piotr Kuśmierski w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 1126/16 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
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na wniosek wierzyciela: Fundusz Obsługi Należności FENUS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie”.
(111) 144797 A. Wykreślono: „PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE ARKOP KRZYSZTOF PIANOWSKI I S-KA SPÓŁKA
JAWNA”, Wrocław, Polska 005925694; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska
005925694.
(111) 144976 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HYDROSTAL Zbigniew Gabryś, Stara Wieś,
Polska; Wpisano: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Hydrostal” Zbigniew Gabryś, Brzeszcze, Polska 271940724.
(111) 145529 A. Wykreślono: BROWN-FORMAN CORPORATION, 850 Dixie Highway, LOUISVILLE, Kentucky 40210-1091 Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BROWN-FORMAN DIDTILLERY,
INC., Shively, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 146031 A. Wykreślono: SGL ACOTEC GMBH, SIERSHAHN,
Niemcy; Wpisano: KCH Group GmbH, SIERSHAHN, Niemcy.
(111) 146031 A. Wykreślono: KCH Group GmbH, SIERSHAHN,
Niemcy; Wpisano: SP Management GmbH, Siershahn, Niemcy.
(111) 146031 A. Wykreślono: SP Management GmbH, Siershahn, Niemcy; Wpisano: Steuler Korrosionsschutz Holding GmbH,
Siershahn, Niemcy.
(111) 146089 A. Wykreślono: EPI-CENTRUM LASER CL Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. Dziwura Dariusz, Karnkowska Anna, 00-138 Warszawa ul. Ptasia 6, Polska; Wpisano:
EPI-CENTRUM LASER CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016116523.
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(111) 160593 A. Wykreślono: Laboratorium Farmaceutyczno-Kosmetyczne PAMPA Maria Ewa Lisowska, 05-500 Piaseczno, ul.
Kościuszki 24, Polska 010696407; Wpisano: STARPHARMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska
141432411.
(111) 164105 A. Wykreślono: MIPS Technologies, Inc., Sunnyvale, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Imagination Technologies, LLC, Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 164105 A. Wykreślono: Imagination Technologies, LLC,
Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MIPS Tech, LLC,
Campbell, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 172630 A. Wykreślono: CONCEPT-MARKETING Katarzyna Frasunkiewicz-Jankowiak, Poznań, Polska 630197012; Wpisano:
NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 300232617.
(111) 174752 A. Wykreślono: „RE PROJECT DEVELOPMENT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 016108506; Wpisano: „RE PROJECT DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, Warszawa, Polska 016108506.
(111) 175581 D. Wpisano: „W dniu 6 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 17395/19/729) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-175581 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Krakowie
wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”

(111) 146800 A. Wykreślono: MAKROCHEM Spółka z o.o., 20150 Lublin ul. Bursaki 19, Polska 430492616; Wpisano: „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 060741528.

(111) 177179 A. Wykreślono: „ELDAR” R. Pietrzyk, M. Rybczyński Spółka Jawna, Łódź, Polska 470566358; Wpisano: ELDAR ELEGANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 470566358.

(111) 147201 A. Wykreślono: MMI - IPCO, LLC (Delaware corporation), Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MMI
- IPCO, LLC (Delaware corporation), Andover, Stany Zjednoczone
Ameryki.

(111) 177180 A. Wykreślono: „ELDAR” R. Pietrzyk, M. Rybczyński Spółka Jawna, Łódź, Polska 470566358; Wpisano: ELDAR ELEGANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 470566358.

(111) 147282 A. Wykreślono: LESAFFRE & CIE, PARYŻ, Francja;
Wpisano: LESAFFRE ET COMPAGNIE, Paryż, Francja.

(111) 177749 A. Wykreślono: „EDIPRESSE POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.

(111) 151064 A. Wykreślono: PERRY ELLIS INTERNATIONAL,
INC., MIAMI, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Perry Ellis International Europe Limited, Dublin, Irlandia.
(111) 153078 A. Wykreślono: AVAYA INC. (A DELAWARE CORPORATION), BASKING RIDGE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avaya Inc. (a Delaware corporation), Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 153080 A. Wykreślono: Avaya Inc. (a Delaware corporation), 211 Mount Airy Road Basking Ridge New Jersey 07920, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avaya Inc. (a Delaware corporation), Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 154928 A. Wykreślono: „EDIPRESSE POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 157141 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) 160570 A. Wykreślono: Edipresse Polska S.A., Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.

(111) 178527 A. Wykreślono: PERRY ELLIS INTERNATIONAL,
INC., MIAMI, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Perry Ellis International Europe Limited, Dublin, Irlandia.
(111) 179074 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 4849/19/013) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631824 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-179074 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) 183080 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie, Wydział V Gospodarczy, sygn.. akt V GCo 153/19/S
z dnia 26 marca 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Piotr Legutko w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm
59/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek uprawnionego: Kancelarii Solidum Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością”.
(111) 183080 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie, IX Wydział
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Gospodarczy, sygn.. akt IX GCo 50/19 z dnia 8 marca 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
w Krakowie Piotr Legutko w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 50/19 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
uprawnionego: Kancelarii Solidum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.
(111) 187898 A. Wykreślono: MIX Spółka Akcyjna, Sopot, Polska; Wpisano: MIX SPÓŁKA AKCYJNA, Kwidzyn, Polska 191000871.
(111) 188146 A. Wykreślono: MIX Spółka Akcyjna, Sopot, Polska; Wpisano: MIX SPÓŁKA AKCYJNA, Kwidzyn, Polska 191000871.
(111) 191672 A. Wykreślono: Pierwsza Fabryka Lokomotyw
w Polsce „FABLOK” Spółka Akcyjna, Chrzanów, Polska 270609358;
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MARTECH-PLUS” MARCIN MISTARZ SPÓŁKA JAWNA, Ruda
Śląska , Polska 272655836.
(111) 196340 A. Wykreślono: GREENYARD HORTICULTURE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Pasłęk ,
Polska 170005132; Wpisano: AGARIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pasłęk, Polska 170005132.
(111) 202483 D. Wykreślono: „W dniu 6 listopada 2014 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13822/14/485) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2422861 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-202483 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Biotech Varsovia Pharma
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
wobec Sequoia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 202483 D. Wpisano: „W dniu 22 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 18482/19/377) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2422861 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-202483 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Biotech Varsovia Pharma Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Sequoia Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 204049 A. Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S.A., Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 204050 A. Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S.A., Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.

(111) 218927 A. Wykreślono: „AMBRA” Grzegorz Ambroziak, Święcice, Polska 011114755; Wpisano: SILICON VALLEY TECH
IP GROUP, INC., Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 218927 A. Wykreślono: SILICON VALLEY TECH IP GROUP,
INC., Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Radomski
Krzysztof, Święcice, Polska.
(111) 224400 A. Wykreślono: SARTECH Michał Sarna, Jaworzno, Polska; Wpisano: SARTECH - M.SARNA I P.JELONEK SPÓŁKA
JAWNA, Jaworzno, Polska 241345761.
(111) 224654 A. Wykreślono: PARK EDUKACJI SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej, Ossa, Polska 017273118; Wpisano: TMS OSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 380805054.
(111) 226817 A. Wykreślono: NIK-POL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska
276922613.
(111) 227422 A. Wykreślono: MIX Spółka Akcyjna, Sopot, Polska; Wpisano: MIX SPÓŁKA AKCYJNA, Kwidzyn, Polska 191000871.
(111) 228235 A. Wykreślono: The Lorenz Bahlsen Snack-World
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sady k/Poznania, Polska 931588202; Wpisano: Lorenz Snack-World Holding GmbH, Hanover, Niemcy.
(111) 228653 A. Wykreślono: Nature’s Sunshine Products, Inc.,
Provo, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Nature’s Sunshine
Products, Inc., Lehi, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 228765 A. Wykreślono: Obołoń-Polska Spółka Cywilna Anna Chraniuk, Igor Chraniuk,, Poznań, Polska; Wpisano: Anna
Chraniuk, Poznań, Polska; Igor Chraniuk, Poznań, Polska.
(111) 229840 A. Wykreślono: Katowicki Węgiel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice, Polska 273418311; Wpisano: KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 381924832.
(111) 231329 A. Wykreślono: Instytut Nafty i Gazu, Kraków,
Polska 000023136; Wpisano: INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków, Polska 000023136.
(111) 231506 A. Wykreślono: Instytut Nafty i Gazu, Kraków,
Polska 000023136; Wpisano: INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków, Polska 000023136.
(111) 231560 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka
z o.o., Nagawczyna, Polska 691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 204681 A. Wykreślono: ZAO TECHNONICOL, MOSKWA, Rosja; Wpisano: JOINT STOCK COMPANY „TECHNONICOL”,
Moskwa, Rosja.

(111) 232723 A. Wykreślono: Katowicki Węgiel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice, Polska 273418311; Wpisano: KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 381924832.

(111) 206850 A. Wykreślono: DAKRI DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 142897000;
Wpisano: DAKRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 382828846.

(111) 233507 A. Wykreślono: „GS” AGNIESZKA I ROBERT SIP
SPÓŁKA JAWNA, Nowe Skalmierzyce, Polska 251484420; Wpisano:
GS OMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowe Skalmierzyce, Polska 251484420.

(111) 209565 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Protokołu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 marca
2018 r., sygn.. akt XXVI GC 1005/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 17 sierpnia 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Pawła Bobka w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 2870/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Sten Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kampinosie”.

(111) 234394 A. Wykreślono: PHU „STEK” Spółka Jawna Z.
Kałużny i I. Pejas-Kałużna, Grudziądz, Polska 870412140; Wpisano:
STEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grudziądz, Polska 362970465.
(111) 234633 A. Wykreślono: PZO MIKROSKOPY I WYROBY
OPTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015844019; Wpisano: PZO MIKROSKOPY IGA
KAŹMIERCZAK, Warszawa, Polska.
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(111) 234896 A. Wykreślono: NIROSTAL Dariusz Borysewicz,
Sopot, Polska 220266288; Wpisano: NIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chwaszczyno, Polska 220942520.

(111) 248176 A. Wykreślono: ADVANSTAR COMMUNICATIONS
INC., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MultiMedia Healthcare Communications LLC, Cranbury, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 235131 A. Wykreślono: „Rob & Time” Zakład Zegarmistrzowski Robert Fidor, Wrocław, Polska 931178378; Wpisano: ROB
TIME ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI ROBERT FIDOR, Wrocław , Polska 931178378.

(111) 249655 A. Wykreślono: NAKWASKI BARTŁOMIEJ BICCO,
Warszawa, Polska 016445600; Wpisano: PIK WAWRZYŃCZYK, STOPIŃSKI, GABRYŚ SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, Polska 932073813.

(111) 235915 A. Wykreślono: OFTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141590133; Wpisano: VERCO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
(111) 236285 A. Wykreślono: „Rob & Time” Zakład Zegarmistrzowski Robert Fidor, Wrocław, Polska 931178378; Wpisano: ROB
TIME ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI ROBERT FIDOR, Wrocław, Polska 931178378.
(111) 236992 A. Wykreślono: SPORTOWO.PL AGNIESZKA
KOPCZYŃSKA, Poznań, Polska; P.H. „PAAK” SPÓŁKA JAWNA PACZKOWSCY Bydgoszcz, Polska; Wpisano: P.H. „PAAK” SPÓŁKA JAWNA
PACZKOWSCY Bydgoszcz, Polska.
(111) 236992 E. Wykreślono: Wspólne prawo ochronne.
(111) 237034 A. Wykreślono: OFTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141590133; Wpisano: VERCO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
(111) 237035 A. Wykreślono: OFTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141590133; Wpisano: VERCO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
(111) 237366 A. Wykreślono: JOHN PLAYER & SONS LIMITED,
DUBLIN, Irlandia; Wpisano: Imperial Tobacco Intellectual Property
Limiited, Dublin , Irlandia.
(111) 240780 A. Wykreślono: HOTELE DIAMENT Spółka Akcyjna, Zabrze, Polska 270521860; Wpisano: HOTELE DIAMENT SPÓŁKA
AKCYJNA, Gliwice, Polska 270521860.
(111) 240781 A. Wykreślono: HOTELE DIAMENT Spółka Akcyjna, Zabrze, Polska 270521860; Wpisano: HOTELE DIAMENT SPÓŁKA
AKCYJNA, Gliwice, Polska 270521860.
(111) 240864 A. Wykreślono: VNG-Verbundnetz Gas AG, Lipsk,
Niemcy; Wpisano: VNG Handel & Vertrieb GmbH, Lipsk, Niemcy.
(111) 241921 A. Wykreślono: SWEDECENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 010538230; Wpisano:
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013211712.
(111) 242802 A. Wykreślono: Cafe Contact Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 016173461; Wpisano:
SHANGHAI EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 473286990.
(111) 243396 A. Wykreślono: MUGGA DYSTRYBUCJA ZOFIA
BAJOREK, Tarnów, Polska 852638450; Wpisano: MUGGA IMPORT
GRZEGORZ BAJOREK, Tarnów, Polska 852733912.
(111) 244904 A. Wykreślono: Grupa Handlowa „Staropolskie
Wędliny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Inowrocław,
Polska; Wpisano: GRUPA HANDLOWA „WĘDLINY OD ZAWSZE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław,
Polska 093129218.
(111) 245251 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „STOPTEX” Export-Import ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ Karol Olesiński, Wały A k/Kutna, Polska 610182173;
Wpisano: TEA BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska 101349457.
(111) 245572 A. Wykreślono: PZO MIKROSKOPY I WYROBY
OPTYCZNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa,
Polska 015844019; Wpisano: PZO MIKROSKOPY IGA KAŹMIERCZAK,
Warszawa, Polska.

(111) 250334 A. Wykreślono: HOTELE DIAMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Polska 270521860; Wpisano: HOTELE DIAMENT
SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, Polska 270521860.
(111) 250335 A. Wykreślono: HOTELE DIAMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Polska 270521860; Wpisano: HOTELE DIAMENT
SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, Polska 270521860.
(111) 250336 A. Wykreślono: HOTELE DIAMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Polska 270521860; Wpisano: HOTELE DIAMENT
SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, Polska 270521860.
(111) 251164 A. Wykreślono: Fabryka Kosmetyków POLLENA
EWA Spółka Akcyjna, Łódź, Polska 470035135; Wpisano: FABRYKA
KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów, Polska
470035135.
(111) 251293 D. Wpisano: „W dniu 20 grudnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku X Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt BI.X.Ns-Rej.
Za 5506/19/294) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2633251 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-251293 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec ARHELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bielsku Podlaskim”.
(111) 252107 A. Wykreślono: KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
273418311; Wpisano: KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 381924832.
(111) 252286 D. Wpisano: „W dniu 17 grudnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku X Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt BI.X.Ns-Rej.
Za 5507/19/695) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2632732 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-252286 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec ARHELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bielsku Podlaskim”.
(111) 254629 A. Wykreślono: Centrum Zaopatrzenia Narzędziowego „HIT” Import-Export Andrzej Pałka, Kielce, Polska
290736615; Wpisano: RICHMANN ANDRZEJ PAŁKA, Kielce, Polska
290736615.
(111) 254630 A. Wykreślono: Centrum Zaopatrzenia Narzędziowego „HIT” Import-Export Andrzej Pałka, Kielce, Polska
290736615; Wpisano: RICHMANN ANDRZEJ PAŁKA, Kielce, Polska
290736615.
(111) 254698 D. Wpisano: „Na mocy aneksu podpisanego
w dniu 28 grudnia 2018 r. do umowy licencyjnej z dnia 13 grudnia 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez GATRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, Polska
na czas określony od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.01.2022 r.”
(111) 255362 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 255363 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
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(111) 255591 A. Wykreślono: CAFE CONTACT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
016173461; Wpisano: SHANGHAI EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 473286990.
(111) 256385 D. Wykreślono: „W dniu 23 października 2014
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13821/14/084) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2420672 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-256385 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Biotech Varsovia Pharma
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
wobec Sequoia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 256385 D. Wpisano: „W dniu 22 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 18481/19/976) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2420672 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-256385 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Biotech Varsovia Pharma Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec
Sequoia Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 259384 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) 260149 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 260180 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 262255 A. Wykreślono: JAKS MROCZEK SPÓŁKA JAWNA,
Szczecin, Polska 810004175; Wpisano: JAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 810004175.
(111) 263008 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 263241 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Protokołu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 marca
2018 r., sygn.. akt XXVI GC 1005/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 17 sierpnia 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Pawła Bobka w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 2870/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Sten Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kampinosie”.

Wpisano: VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013211712.
(111) 263563 A. Wykreślono: SWEDECENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010538230;
Wpisano: VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013211712.
(111) 263566 A. Wykreślono: SWEDECENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010538230;
Wpisano: VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013211712.
(111) 263567 A. Wykreślono: SWEDECENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010538230;
Wpisano: VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013211712.
(111) 263568 A. Wykreślono: SWEDECENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010538230;
Wpisano: VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013211712.
(111) 263569 A. Wykreślono: SWEDECENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010538230;
Wpisano: VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013211712.
(111) 263570 A. Wykreślono: SWEDECENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010538230;
Wpisano: VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013211712.
(111) 263951 A. Wykreślono: KOPALNIA GIPSU I ANHYDRYTU
NOWY LĄD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niwnice, Polska; Wpisano: NOWY LĄD SPÓŁKA KACYJNA, Niwnice,
Polska 230180946.
(111) 264021 A. Wykreślono: SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska; Wpisano: SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra, Polska 970017044.
(111) 264022 A. Wykreślono: SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska; Wpisano: SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra, Polska 970017044.
(111) 265759 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie o sygn.. akt IX
GNc 742/18 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 2 października 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Maciej
Ogórek w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt GKm 18/19 (przejętego następnie do prowadzenia
przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lęborku
Romualdę Włodarczyk – Trojan) dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela:
Elektrotechnika Mors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni”.

(111) 263561 A. Wykreślono: SWEDECENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010538230;
Wpisano: VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013211712.

(111) 265760 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu
Okręgowego w Gdańsku z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie o sygn..
akt IX GNc 742/18 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
2 października 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Ostródzie Maciej Ogórek w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt GKm 18/19 (przejętego następnie do prowadzenia przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualdę Włodarczyk – Trojan) dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Elektrotechnika Mors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni”.

(111) 263562 A. Wykreślono: SWEDECENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010538230;

(111) 266037 A. Wykreślono: ŻYGADŁO MICHAŁ TAXI GROSZ,
Żerniki Wrocławskie, Polska 932678350; Wpisano: GOTO SPÓŁKA

(111) 263485 A. Wykreślono: MAXCOMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146354986;
Wpisano: Yalcin Trading, Nikozja, Cypr.
(111) 263560 A. Wykreślono: SWEDECENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010538230;
Wpisano: VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013211712.
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Pietrzykowice , Polska
022501601.
(111) 266182 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 266827 A. Wykreślono: AMERICAN CORVES, INC., DRAPER, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: AMERICAN COVERS,
LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 266827 A. Wykreślono: AMERICAN COVERS, LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ENERGIZER BRANDS II
LLC, St. Louis, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 266990 A. Wykreślono: OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141590133; Wpisano:
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
(111) 268463 A. Wykreślono: REALTY 4 MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JUVENES DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142377677;
Wpisano: CM 1 SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 381673117.
(111) 268972 A. Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: WYDAWNICTWO
BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 269111 A. Wykreślono: POLCHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011133557; Wpisano:
CARFLOW – POLCHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Puławy, Polska 364717121.
(111) 270439 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 270474 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 22.11.2017
udzielono wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez
Unipharm, Inc. Baltimore, Stany Zjednoczone Ameryki na czas
określony od dnia 22.11.2016 do dnia 31.12.2017.”
(111) 270474 D. Wykreślono: „Na mocy umowy z dnia
22.11.2017 r. udzielono wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez Unipharm, Inc. Baltimore, Stany Zjednoczone Ameryki na czas określony od dnia 22.11.2016 do dnia 31.12.2017 r.”
(111) 270494 D. Wpisano: „W dniu 6 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 17395/19/729) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-270494 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Krakowie
wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 270578 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 270624 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 270748 D. Wpisano: „W dniu 6 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 17395/19/729) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-270748 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Krakowie
wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 272169 A. Wykreślono: ADPILOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 145917944; Wpisano: I A OÜ, Tallin, Estonia.
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(111) 272756 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 272844 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 273109 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 273201 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 273210 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu
Okręgowego w Gdańsku z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie o sygn..
akt IX GNc 742/18 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
2 października 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Ostródzie Maciej Ogórek w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt GKm 18/19 (przejętego następnie do prowadzenia przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualdę Włodarczyk – Trojan) dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Elektrotechnika Mors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni”.
(111) 273560 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 273693 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 273981 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 274824 A. Wykreślono: BK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 362095253; Wpisano: DOBRE WINA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364698270.
(111) 275725 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 277810 A. Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: WYDAWNICTWO
BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 277967 A. Wykreślono: KOZŁOWSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AGRICOLA, Lubień Kujawski, Polska
910249442; Wpisano: AGRICOLA HYDRAULIKA SIŁOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lubień Kujawski , Polska 381966240.
(111) 279315 A. Wykreślono: OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
(111) 279451 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 280974 A. Wykreślono: MM SYSTEM DIAPERS MARIA CELEJ, Zator, Polska 122847383; Wpisano: MM SYSTEM DIAPERS BEATA CELEJ, Zator, Polska 851798128.
(111) 282474 D. Wpisano: „W dniu 6 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 17395/19/729) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628485 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
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udzielonym na znak towarowy R-282474 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Krakowie
wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.

(111) 292729 A. Wykreślono: OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141590133; Wpisano:
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.

(111) 282624 A. Wykreślono: JAKS MROCZEK SPÓŁKA JAWNA,
Szczecin, Polska 810004175; Wpisano: JAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 810004175.

(111) 292838 A. Wykreślono: OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141590133; Wpisano:
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.

(111) 282887 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.

(111) 292839 A. Wykreślono: OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 14159013300000; Wpisano: VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.

(111) 284353 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 22.11.2017
udzielono wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez
Unipharm, Inc. Baltimore, Stany Zjednoczone Ameryki na czas
określony od dnia 22.11.2016 do dnia 31.12.2017.”

(111) 294519 A. Wykreślono: EUROMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350660745; Wpisano: PODIUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121378578.

(111) 284353 D. Wykreślono: „Na mocy umowy z dnia
22.11.2017 udzielono wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez Unipharm, Inc. Baltimore, Stany Zjednoczone Ameryki
na czas określony od dnia 22.11.2016 do dnia 31.12.2017.”

(111) 294520 A. Wykreślono: EUROMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350660745; Wpisano: PODIUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121378578.

(111) 284646 A. Wykreślono: ALAN RADTKE, Wrocław, Polska; Wpisano: LETHE JAKUB CHMIELNIAK, Bielsko-Biała, Polska
241353364.

(111) 294729 A. Wykreślono: IMMOCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska
017174600; Wpisano: CEETRUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017174600.

(111) 284974 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 295927 A. Wykreślono: OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141590133; Wpisano:
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.

(111) 286716 A. Wykreślono: OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141590133; Wpisano:
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.

(111) 298620 A. Wykreślono: OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141590133; Wpisano:
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.

(111) 286865 A. Wykreślono: BK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 362095253; Wpisano: DOBRE WINA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364698270.

(111) 301377 A. Wykreślono: EXPOM KWIDZYN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór, Polska
170054320; Wpisano: POSESION IZABELA MARKOWSKA, Płock, Polska 611376991.

(111) 286981 A. Wykreślono: OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141590133; Wpisano:
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.

(111) 301544 A. Wykreślono: CAFE CONTACT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
016173461; Wpisano: SHANGHAI EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 473286990.

(111) 287016 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 288207 A. Wykreślono: JANUSZ TYSZKA LUCIDUS, Warszawa, Polska; Wpisano: Lucidus Janusz Tyszka Spółka Cywilna,
Warszawa, Polska 365836135.
(111) 288791 D. Wpisano: „W dniu 25 listopada 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie IX
Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.Za 3522/19/190) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2630210 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-288791 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Arkus & Romet Group
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podgrodziu”.
(111) 289041 A. Wykreślono: OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141590133; Wpisano:
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140706830.
(111) 290156 A. Wykreślono: WODNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska; Wpisano: BOREK
DRINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borek
Stary, Polska 367234618.
(111) 290420 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 291293 A. Wykreślono: IPSEN PHARMA S.A.S., BOULOGNE-BILLANCOURT, Francja; Wpisano: IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, BOULOGNE-BILLANCOURT, Francja.

(111) 301546 A. Wykreślono: CAFE CONTACT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
016173461; Wpisano: SHANGHAI EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 473286990.
(111) 309637 A. Wykreślono: POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA, Warszawa, Polska 621864500; Wpisano: POLSKA IZBA BUDOWNICTWA, Warszawa, Polska 006218654.
(111) 310233 A. Wykreślono: JOLANTA CZERSKA, Warszawa,
Polska; Wpisano: ETL OUTSOURCING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 363084903.
(111) 310236 A. Wykreślono: DPA Lebensmittelhandel GmbH,
Berlin, Niemcy; Wpisano: Dominik Pazgrat, Poznań, Polska; Adrian
Rosenbeiger, Poznań, Polska.
(111) 310661 A. Wykreślono: KAMIL STOLAREK, Pabianice,
Polska; Wpisano: KACPER KRASOWICZ, Pabianice, Polska; KAMIL
STOLAREK, Pabianice, Polska.
(111) 310743 A. Wykreślono: „CEBA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 004527649; Wpisano:
CEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica,
Polska 004527649.
(111) 312032 A. Wykreślono: POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA, Warszawa, Polska 621864500; Wpisano: POLSKA IZBA BUDOWNICTWA, Warszawa, Polska 006218654.
(111) 312555 A. Wykreślono: KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
273418311; Wpisano: KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 381924832.
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(111) 312805 A. Wykreślono: KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
273418311; Wpisano: KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 381924832.
(111) 312806 A. Wykreślono: KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
273418311; Wpisano: KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 381924832.
(111) 312807 A. Wykreślono: KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
273418311; Wpisano: KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 381924832.
(111) 314013 A. Wykreślono: UNBANKED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: LITPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań,
Polska 382609890.
(111) 315541 A. Wykreślono: STUDIO FILMOWE KRONIKA
POLSKA KRONIKA FILMOWA, Warszawa, Polska; Wpisano: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Warszawa, Polska
000274938.
(111) 316306 A. Wykreślono: GREENYARD HORTICULTURE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pasłęk,
Polska; Wpisano: AGARIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pasłęk, Polska 170005132.
(111) 316467 A. Wykreślono: MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska; Wpisano: MLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
271973994.
(111) 317089 A. Wykreślono: MLU-RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska; Wpisano: MLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
271973994.
(111) 317446 A. Wykreślono: KALISKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO INTERJAREK GRUPA INTERJAREK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jedlec, Polska
251021602; Wpisano: INTERJAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Jedlec, Polska 251021602.
(111) 320424 A. Wykreślono: BEAR FOOD LLC, Beverly Hills,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: EXPLODING KITTENS INC,
Lewes, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 320936 A. Wykreślono: AMVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Koniusza, Polska; Wpisano: AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów, Polska 350566006.
(111) 322943 A. Wykreślono: MARIUSZ PIEKARSKI, Łomianki,
Polska; ROBERT LEDÓCHOWSKI, Warszawa, Polska; Wpisano: MARIUSZ PIEKARSKI, Łomianki, Polska.
(111) 322943 E. Wykreślono: Wspólne prawo ochronne.
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nie 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) 445766
(540) TROMADUR
(531) CFE: 27.05.01
(732) MAX BAERMANN GMBH,
1, Wulfshof,51429 BERGISCH-GLADBACH (DE)
(151) 2019 07 05
(441) 2019 08 12

(511) 9
(581) 2019 07 25

(111) 678234
(540) MOBIDUR
(511) 2
(732) Karl Bubenhofer AG,
Hirschenstrasse 26,PostfachCH-9201 Gossau (CH)
(151) 2017 07 19
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 696313A
(540) DECOSTRIOL
(732) Mibe GmbH Arzneimittel,
Münchener Straße 1506796 Brehna (DE)
(151) 2019 05 08
(441) 2019 06 10

(511) 5
(581) 2019 05 23

(111) 709621
(540) ELCOR
(511) 9
(732) ELGAS, s.r.o., Ohrazenice 211CZ-533 53 Pardubice (CZ)
(151) 2019 02 20
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
(111) 736859
(540) SEBOSQUAM
(511) 3
(732) ACM, 17 rue de Neuilly,Impasse PassoirF-92110 CLICHY (FR)
(151) 2019 05 07
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 777782
(540) SINOVIAL
(732) IBSA Institut Biochimique S.A.,
13, via al PonteCH-6903 Lugano (CH)
(151) 2018 06 13
(441) 2018 08 06
(111) 798133
(540) BIOCONTROL
(732) Andermatt Biocontrol AG,
CH-6146 Grossdietwil (CH)
(151) 2018 07 10
(441) 2018 09 10

(511) 5, 10
(581) 2018 07 19
(511) 5
(581) 2018 08 23

(111) 836089
(540) ATMOS
(511) 11
(732) Jaroslav Cankař,
Velenského 487CZ-294 21 Bělá pod Bezdězem (CZ)
(151) 2019 04 11
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 847532
(540) ProDry
(511) 5, 10
(732) Biobedded Verwaltungs-und Vertriebs GmbH,
Bühnert 2046286 Dorsten (DE)
(151) 2019 04 24
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 884085
(540) PHYLION	
(732) Phylion Battery Co., Ltd.,
No.181, Jinshajiang Road,Suzhou New District,
Suzhou215153 Jiangsu (CN)
(151) 2019 03 25
(441) 2019 07 15

(511) 9

(581) 2019 06 27

(111) 884363
(540) 1
(531) CFE: 26.03.23, 27.07.01
(511) 9
(732) Phylion Battery Co., Ltd., No.181, Jinshajiang Road,
Suzhou New District,Suzhou215153 Jiangsu (CN)
(151) 2019 03 23
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1009348
(540) Imidu
(511) 5
(732) Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
(151) 2019 07 05
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25

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), określe-

(111) 1020986
(540) POLINI
(511) 20
(732) «Votkinskaya promyshlennaya kompania», JSC,
ul. Rechnaya, 2, Votkinsk RU-427430 Udmurtskaya Respublika (RU)
(151) 2016 10 13
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1031719
(540) OATGURT
(511) 29
(732) Oatly AB, Stora Varvsgatan 6ASE-211 19 MALMÖ (SE)
(151) 2010 02 10
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1048957
(540) BAUMANN CAVAION SIDELOADERS
(531) CFE: 26.11.08, 27.05.10, 29.01.13
(511) 12, 37, 42
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(732) BAUMANN S.R.L.,
VIA PALESEGA, 1 I-37010 CAVAION (VERONESE) (IT)
(151) 2010 05 27
(441) 2010 11 08
(581) 2010 09 23

(732) CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.,
AVENIDA DOM MENDO, 831P-4474-009 MAIA (PT)
(151) 2017 09 14
(441) 2018 05 21
(581) 2018 05 03

(111) 1200071
(540) HAERTON	
(511) 5
(732) Zentiva Group, a.s.,
U Kabelovny 130CZ-102 37 Praha 10-Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2019 06 05
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25

(111) 1412070
(540) L’INSPIRATION DE SIBÉRIE	
(511) 3
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost’yu „Aromapolis”,
ul. Khimzavodskaya, 11/25, etazh 3, pomeshchenie 5,
Berdsk RU-633004 Novosibirskaya oblast’ (RU)
(151) 2018 05 21
(441) 2018 07 30
(581) 2018 07 12

(111) 1262091
(540) ECOTROL
(732) Arca Regler GmbH,
Kempener Str. 1847918 Tönisvorst (DE)
(151) 2015 06 09
(441) 2019 06 10
(111) 1279547
(540) STI
(732) STI Firearms, LLC,
114 Halmar CoveGeorgetown TX 78628 (US)
(151) 2015 07 29
(441) 2016 02 01

(511) 6, 7, 11
(581) 2019 05 23
(511) 13, 28, 35
(581) 2015 12 17

(111) 1291852
(540) YOGI
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(511) 5, 30, 32
(732) YOGI TEA GmbH, Burchardstr. 2420095 Hamburg (DE)
(151) 2015 12 11
(441) 2016 04 25
(581) 2016 03 10
(111) 1318611
(540) Chirton
(531) CFE: 26.04.06, 27.05.07, 29.01.13
(511) 3, 5, 11, 21
(732) LAARA ENTERPRISES LIMITED, Suite 1003, Khalid Al Attar Tower,
P.O. Box No 71241,Sheikh Zayed RoadDubai (AE)
(151) 2019 03 21
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1319740
(540) familia
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12
(511) 25, 35
(732) Familia Trading S.à.r.l.,
13-15, avenue de la LiberteL-1931 Luxembourg (LU)
(151) 2019 05 31
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1337248
(540) SWISSPURE	
(511) 3
(732) ABLE C & C CO., LTD.,
13F,12, Seocho-daero 38-gil,Seocho-guSeoul 06655 (KR)
(151) 2017 01 04
(441) 2017 04 24
(581) 2017 04 06
(111) 1343294
(540) THIS CHANGES EVERYTHING	
(511) 34
(732) Philip Morris Products S.A.,
Quai Jeanrenaud 3CH-2000 Neuchâtel (CH)
(151) 2016 12 12
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1351102
(531) CFE: 28.05.00
(732) Dubov Vadym Oleksandrovych,
vul. Dovbusha, 18/4m. Lviv 79008 (UA)
(151) 2017 03 13
(441) 2017 07 10
(111) 1374791
(540) Isymoov
(732) KNAUF INDUSTRIES GESTION, ZA,
Rue PrincipaleF-68600 Wolfgantzen (FR)
(151) 2019 06 20
(441) 2019 07 22
(111) 1375736
(540) NATRIO
(732) Pro Asia Pacific Pty Ltd,
L12, 30 Collins StMelbourne VIC 3000 (AU)
(151) 2017 09 26
(441) 2019 07 22

(511) 1, 16
(581) 2017 06 22
(511) 16, 17, 20
(581) 2019 07 04
(511) 1, 35
(581) 2019 07 04

(111) 1383808
(540) JELLY BOMB
(511) 3
(732) Cosmetic Warriors Limited, 29 High StreetPoole,
Dorset BH15 1AB (GB)
(151) 2017 09 14
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1390856
(540) D-POLLUTION ESSENTIEL
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Chanel SARL,
Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2017 10 23
(441) 2018 03 19
(581) 2018 03 01

(111) 1414376
(540) isymoov
(531) CFE: 03.05.19, 21.01.16, 27.05.19, 29.01.13
(732) KNAUF INDUSTRIES GESTION,
Rue PrincipaleF-68600 Wolfgantzen (FR)
(151) 2019 06 20
(441) 2019 07 22

(581) 2019 07 04

(111) 1429301
(540) TAKEUCHI FLEET MANAGEMENT
(531) CFE: 01.05.01, 01.13.01, 01.17.02, 07.01.06,
26.11.22, 26.15.01, 27.05.10, 29.01.14
(511) 7, 45
(732) Takeuchi MFG. (U.S.), Ltd.,
519 Bonnie Valentine WayPendergrass GA 30567 (US)
(151) 2018 08 14
(441) 2018 11 05
(581) 2018 10 18
(111) 1429307
(540) MacCoffee CAPPUCCINO DI
(531) CFE: 01.15.11, 08.01.19, 11.03.04,
25.01.19, 26.11.08, 29.01.15
(511) 30
(732) Future Enterprises Pte. Ltd.,
31 Harrison Road,#08-01,
Food Empire Business SuitesSingapore 369649 (SG)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1440987
(540) sativa
(531) CFE: 03.07.24, 05.07.01, 27.05.01
(511) 3
(732) GAPONENKO Viktor Vladimirovich,
prospect Rokossovskogo, d. 124, kv. 58220101 g. Minsk (BY)
(151) 2019 06 06
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1442456
(540) K2 konnect
(531) CFE: 27.05.09, 27.07.11, 29.01.12
(511) 35, 45
(732) K2 Partnering Solutions Holding Co Ltd.,
1-3 Heathmans Road,Parsons GreenLondon SW6 4TL (GB)
(151) 2018 10 04
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03
(111) 1442574
(540) ROSPOLYCHEM
(531) CFE: 01.13.01, 26.07.25, 27.01.01, 29.01.13
(511) 1, 4, 35, 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 10 22
(441) 2019 01 21
(581) 2019 01 03
(111) 1446078
(540) NEXPOVIO
(732) Karyopharm Therapeutics,
Inc., 85 Wells AvenueNewton MA 02459 (US)
(151) 2019 06 03
(441) 2019 07 22

(511) 5

(581) 2019 07 04

(111) 1447969
(540) LUMINO
(511) 9
(732) „ALUTECH DOORS SYSTEMS” Limited Liability Company,
Selitskogo st.10-508,Minsk area,Minsk region220075 FEZ „Minsk” (BY)
(151) 2018 12 03
(441) 2019 02 25
(581) 2019 02 07
(111) 1449904
(540) enerlytics
(511) 9, 35, 38, 42
(732) Uniper Technologies Limited, Compton House,
2300 The Crescent,
Birmingham Business ParkBirmingham B37 7YE (GB)
(151) 2018 04 19
(441) 2019 03 04
(581) 2019 02 14

(111) 1394284
(540) ROLLER-PEARL
(511) 3
(732) Parfums Christian Dior, 33 Avenue HocheF-75008 Paris (FR)
(151) 2018 01 09
(441) 2018 04 09
(581) 2018 03 22

(111) 1450036
(540) BB COVER
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.10
(732) L’OREAL, 14 rue RoyaleF-75008 Paris (FR)
(151) 2018 11 13
(441) 2019 03 04

(111) 1399816
(540) AQUASTOP
(531) CFE: 10.03.01, 24.01.17, 29.01.13

(111) 1450770
(540) NIPPON STEEL
(531) CFE: 27.05.11

(511) 17, 19

(511) 16, 17, 20

(511) 3
(581) 2019 02 14
(511) 6, 7, 9, 12, 37, 42
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(732) NIPPON STEEL CORPORATION,
6-1, Marunouchi 2-chome,Chiyoda-kuTokyo 100-8071 (JP)
(151) 2018 05 01
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1450906
(540) GLAM WAVY
(531) CFE: 27.05.01
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2018 11 29
(441) 2019 03 11
(111) 1450918
(540) GLAM UPDO
(531) CFE: 27.05.01
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2018 11 29
(441) 2019 03 11
(111) 1451003
(540) GLAM PONYTAIL
(531) CFE: 27.05.01
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2018 11 29
(441) 2019 03 11

(511) 3

(581) 2019 02 21
(511) 3

(581) 2019 02 21
(511) 3

(581) 2019 02 21

(111) 1451869
(540) NX FOOD
(531) CFE: 27.01.01, 27.05.01
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 140235 Düsseldorf (DE)
(151) 2018 10 18
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1452521
(540) ROOMY	
(511) 11, 16, 18, 20, 22, 24, 27
(732) Wohn-Guide.de GmbH,
Udersche Straße 1137318 Thalwenden (DE)
(151) 2018 11 24
(441) 2019 03 18
(581) 2019 02 28
(111) 1456330
(540) With Love
(531) CFE: 02.09.01, 09.01.10,
26.01.06, 29.01.12
(511) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
(732) Limited Liability Company „Best Price”,
Pobedy st., 11,KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 04 08
(581) 2019 03 21
(111) 1456477
(540) MacCoffee CAPPUCCINO DI
(531) CFE: 01.15.11, 08.01.19,
11.03.04, 25.01.19, 26.11.08, 27.05.09
(511) 30
(732) Future Enterprise Pte. Ltd., 31 Harrison Road,
#08-01, Food Empire Business SuitesSingapore 369649 (SG)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1458716
(531) CFE: 28.05.00
(511) 3
(732) Yarmoshchuk Oleh Valentynovych,
Olshantsiv Str, 280Mykolayiv 54051 (UA); „Amalgame Luxe”,
Community with limited responsibility,
Hromadyanska str, 119, of. 109Mykolayiv 54017 (UA)
(151) 2018 11 30
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1460073
(540) Pharma Hyaluron SUN CARE
(531) CFE: 01.15.21, 26.01.01, 27.05.10, 29.01.12
(511) 3, 5
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH,
Michelinstr. 1066424 Homburg (DE)
(151) 2019 05 09
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1461130
(540) Pharma Hyaluron Nude Perfection
(531) CFE: 26.01.03, 26.11.02,
26.15.01, 27.05.09, 29.01.13
(511) 3, 5
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH,
Michelinstr. 1066424 Homburg (DE)
(151) 2019 05 09
(441) 2019 06 10
(581) 2019 05 23
(111) 1461240
(540) STIMULIN	
(511) 3
(732) „Amalgame Luxe”, Community with limited responsibility,
Hromadyanska str, 119, of. 109Mykolayiv 54017 (UA)
(151) 2018 11 30
(441) 2019 05 06
(581) 2019 04 18
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(111) 1463043
(540) PAXAT RAHAT
(511) 5, 20, 29, 30,

35, 36, 37, 39, 43
(732) Joint Stock Company „Rakhat”,
ul. Zenkova, 2aMedeuskiy raion050002 gorod Almaty (KZ)
(151) 2019 03 01
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1463112
(540) LIVE LIGHTLY	
(732) Native Canada Footwear, Ltd.,
BC,5 West 6th AvenueVANCOUVER V5Y1K2 (CA)
(151) 2019 03 25
(441) 2019 05 13

(511) 25
(581) 2019 04 25

(111) 1463221
(540) CPA
(531) CFE: 16.01.11, 26.01.16, 27.05.01
(511) 9, 12, 37
(732) C.P.A. CZECH s.r.o.,
U Panasonicu 376,PardubiceCZ-530 06 Staré Čívice (CZ)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 05 13
(581) 2019 04 25
(111) 1465043
(540) YOGHIN	
(732) OPTIMA S.P.A., Via Gaggio,
72I-47832 SAN CLEMENTE (Rimini) (IT)
(151) 2018 11 21
(441) 2019 05 27

(511) 30
(581) 2019 05 09

(111) 1465612
(540) Pharma Hyaluron SONNENPFLEGE
(531) CFE: 01.15.21, 26.01.13, 27.05.10, 29.01.12
(511) 3, 5
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH ,
Michelinstr. 10 66424 Homburg (DE)
(151) 2019 06 18
(441) 2019 07 22
(581) 2019 09 12
(111) 1466454
(540) SLY
(531) CFE: 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(511) 7, 12
(732) Sly Agri Ltd, Sly Agri Ltd,Cliftons Bridge, Fishergate,
Sutton St. JamesSPALDING, Lincolnshire PE12 0EZ (GB)
(151) 2019 03 15
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1466623
(540) BIOTEHNOS
(511) 5, 35
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Biotehnos”,
pr-kt Andropova, d.18, korp. 6,pom. XI, kom. 7RU-115432 Moscow (RU)
(151) 2019 03 20
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1466639
(540) Tesla WELD
(531) CFE: 27.05.01
(732) Horbachov Denys Volodymyrovych,
prov. Kotovskoho, 7, smt. Mala Danylivka,
Derhachivskyi r-nKharkivska obl. 62341 (UA)
(151) 2018 12 14
(441) 2019 06 03
(111) 1466677
(531) CFE: 28.03.00
(732) PENG WEILI, NO. 1, LUHONG ROAD,
SHUANG SHAN STREET OFFICE,ZHANGQIU,
JI’NAN CITY250200 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 04 02
(441) 2019 06 03

(511) 7

(581) 2019 05 16
(511) 29

(581) 2019 05 16

(111) 1470003
(540) Greenfield
(511) 3, 5
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„DIMAKS PROF”, Fabrichny proezd, vladenie 15,
sooruzheniye 1g. Shchelkovo,
Shchelkovskij r-nRU-141101 Moscow region (RU)
(151) 2019 02 27
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470528
(540) GRAPE ANGEL
(511) 33
(732) IMPERIAL VIN GROUP S.R.L., MD-7330 Pleşeni, Cantemir (MD)
(151) 2019 04 24
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470549
(540) Lecoco
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12, 28
(732) Ningbo Lecoco Baby Product Co., Ltd.,
No.1679 13-2-4, Ningchuan Road,Yinzhou District,
NingboZhejiang Province (CN)
(151) 2018 09 13
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470595
(540) KÖLLA NOVA THE FRUIT COMPANY
(531) CFE: 26.04.04, 26.11.03, 27.05.10, 29.01.13
(511) 29, 31
(732) KÖLLA GmbH & Co. KG,
An der Gümpgesbrücke 741564 Kaarst (DE)
(151) 2019 03 29
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
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(540) 2.55
(732) Chanel SARL,
Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2019 04 02
(441) 2019 06 24
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(511) 18

(581) 2019 06 06

(111) 1470602
(540) VARBAXAR
(511) 5
(732) Zentiva, k.s., U Kabelovny 130/22CZ-102 37 Praha 10,
Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2019 03 20
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470674
(540) VZV.su
(531) CFE: 26.04.07, 27.05.09, 28.05.00, 29.01.14
(511) 35
(732) VZV Limited,
Frezernaya 1-ya ul., d.2/1, str.1RU-109202 Moscow (RU)
(151) 2019 03 12
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470682
(540) armora
(531) CFE: 01.15.05, 24.01.07, 29.01.13
(511) 9, 22, 23, 24, 27
(732) Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi,
Denizcali koyu Karamursel yolu 13.kmTaskopru 115
YalovaMerkez Yalova (TR)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 06 24
(581) 2019 06 06
(111) 1470688
(540) TERRAGENICS
(732) Terragenics Nutrition, Inc.,
1458 East 820 NorthOrem UT 84097 (US)
(151) 2019 05 09
(441) 2019 06 24

(511) 5

(581) 2019 06 06

(111) 1471668
(531) CFE: 28.03.00
(511) 6
(732) ANHUI KELANTE LVYE YOU XIAN GONG SI,
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,GUANGDE COUNTY,
XUANCHENG CITYANHUI PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 06
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471885
(540) TOPFiNE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 8, 9
(732) CHEN FAN, NO. 13837, ZONE 2,INTERNATIONAL TRADE CITY,
YIWU CITY, JINHUA CITYZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 06
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471918
(540) HIFIFAST
(511) 2, 35
(732) ANSHAN HIFICHEM CO., LTD.,
No. 8, No. 1 Road,Tengao Economic Development Zone,
Anshan City114225 Liaoning Province (CN)
(151) 2019 03 10
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471959
(540) CORN
(531) CFE: 26.04.22, 27.05.01
(511) 9
(732) SHENZHEN CHITENG TECHNOLOGY CO., LTD, 2ND FLOOR,
AREA A, BLOCK 4,HUIYE TECH-WORKSHOP,GUANGUANG ROAD,
TANGJIA COMMUNITY,GONGMING STREET, GUANGMINGNEW
DISTRICT, SHENZHEN CITY518000 GUANGDONG PRIVINCE (CN)
(151) 2019 05 09
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1471991
(531) CFE: 19.03.03, 29.01.12
(732) EGIS Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38H-1106 Budapest (HU)
(151) 2018 07 18
(441) 2019 07 01
(111) 1472007
(540) ISANA STYLE 2 CREATE
(531) CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.09, 27.07.11
(732) Dirk Rossmann GmbH,
lsernhägenerstr. 1630938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 04 10
(441) 2019 07 01

(511) 5

(581) 2019 06 13
(511) 3, 35

(581) 2019 06 13

(111) 1472014
(540) WD&WL
(531) CFE: 24.17.25, 26.05.02, 27.05.01, 28.03.00
(511) 8
(732) WENDENG MAXPOWER TOOLS GROUP CO., LTD,
8 Shenzhen Road,Wendeng City264400 Shandong (CN)
(151) 2019 02 13
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1472019
(540) LIBERTAL
(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) 1472026
(540) FUSS WOHL
(531) CFE: 02.09.19, 04.02.02,
26.01.03, 27.05.01
(511) 3, 5, 8, 10, 21, 25, 35
(732) Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 1630938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 02 06
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1472040
(540) MONO LiGHTING
(531) CFE: 13.01.06, 27.03.15, 27.05.07, 29.01.13
(511) 9, 11
(732) MONO ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, Akpınar Sanayi Bölgesi,Yassıören Köyü,
Hadımköy Caddesi, No.162Arnavutköy-İstanbul (TR)
(151) 2018 12 17
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1472302
(540) TANDEM BANK
(732) Tandem Money Limited,
40 Bernard StreetLondon WC1N 1LE (GB)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 07 01

(511) 36
(581) 2019 06 13

(111) 1472450
(540) LANDI
(531) CFE: 26.11.02, 27.05.19
(511) 9, 42
(732) FUJIAN LANDI COMMERCIAL EQUIPMENT CO., LTD.,
BUILDING 17, AREA A,FUZHOU SOFTWARE PARK,
89 SOFTWARE AVENUE, GULOU DISTRICT,
FUZHOU CITY350011 FUJIAN PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 13
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472787
(540) WELITY	
(511) 10, 20, 24, 27
(732) Lux International AG, Seestrasse 39CH-8700 Küsnacht ZH (CH)
(151) 2019 06 18
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1472908
(531) CFE: 28.05.00
(511) 3, 5
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„DIMAKS PROF”, Fabrichny proezd, vladenie 15,
sooruzheniye 1g. Shchelkovo,
Shchelkovskij r-nRU-141101 Moscow region (RU)
(151) 2019 02 27
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472931
(540) Hao Yuan
(531) CFE: 05.01.16, 28.03.00
(511) 20
(732) Longyan Haoyuan Manufacture Ltd.,
Block A02-07, New and High-Tech Zone,Longzhou Industrial Park,
Xinluo District, Longyan CityFujian Province (CN)
(151) 2019 05 13
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1472994
(540) Vanotech
(531) CFE: 27.05.01
(511) 35, 36, 42
(732) CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.,
NO.36, SHUXI RD.,JINNIU DISTRICT,CHENGDUSICHUAN (CN)
(151) 2018 12 31
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473023
(540) CALIOME	
(732) CALIO GROUP HOLDINGS, INC.,
1732 1ST AVE,#20921NEW YORK NY 10128 (US)
(151) 2019 05 03
(441) 2019 07 08

(511) 9
(581) 2019 06 20

(111) 1473033
(540) PHOENICS
(531) CFE: 26.05.01, 26.11.08, 27.05.01
(511) 9
(732) ZHUHAI COSLIGHT BATTERY CO., LTD.,
No. 209, Zhufeng Road,Jing’an Town, Doumen District,
Zhuhai CityGuangdong Province (CN)
(151) 2019 02 26
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473039
(540) CLAMADEN	
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2019 04 11
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473040
(540) CLADAXXA	
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2019 04 11
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473049
(540) DA XIN
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.14

(511) 21
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(732) CHAOZHOU DAXIN ARTS & CRAFTS CO., LTD.,
West Side of Chaozhou Dadao,Zhanqian Road,
Daxin Village,Fengxin Street, Xiangqiao District,
Chaozhou CityGuangdong Province (CN)
(151) 2019 04 17
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473486
(540) MacCoffee Aromio
(531) CFE: 01.15.11, 05.07.27, 09.01.10, 27.05.10, 29.01.13
(511) 30
(732) Future Enterprises Pte. Ltd., 31 Harrison Road,
#08-01, Food Empire Business SuitesSingapore 369649 (SG)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 07 08
(581) 2019 06 20
(111) 1473590
(540) DUPLAXIL
(732) Gebro Holding GmbH,
Bahnhofbichl 13A-6391 Fieberbrunn (AT)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 07 15
(111) 1473641
(531) CFE: 03.01.01
(732) FUJIAN SHIPAI TRADING CO.,LTD,
Gaokeng Village, Chendai Town,
Jinjiang City362218 Fujian Province (CN)
(151) 2018 11 23
(441) 2019 07 15
(111) 1473642
(540) MYOPRIDIN	
(732) Strathmann GmbH & Co. KG,
Sellhopsweg 122459 Hamburg (DE)
(151) 2019 04 18
(441) 2019 07 15

(511) 5

(581) 2019 06 27
(511) 25

(581) 2019 06 27
(511) 5

(581) 2019 06 27

(111) 1473661
(540) CONARET
(511) 5
(732) Zentiva Group, a.s.,
U kabelovny 130/22CZ-102 00 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2019 02 07
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1473684
(540) ROZESTA	
(511) 5
(732) Zentiva Group, a.s.,
U kabelovny 130/22CZ-102 00 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1473700
(540) SUPRASTIGEL
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38.H-1106 Budapest (HU)
(151) 2019 01 14
(441) 2019 07 15
(111) 1473721
(540) GEOFIP
(531) CFE: 26.03.06, 26.11.01
(732) LIMITED LIABILITY COMPANY „GEOFIP”,
pl. Druzhby Narodiv, 3, of. 402,
m. KropyvnytskyiKirovohradska obl. 25015 (UA)
(151) 2019 04 16
(441) 2019 07 15

(511) 5

(581) 2019 06 27
(511) 1, 2, 19

(581) 2019 06 27

(111) 1473773
(540) true
(511) 3
(732) Toni Gard GmbH, Parkstrasse 7565191 Wiesbaden (DE)
(151) 2019 04 04
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1473777
(540) WALKER
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01
(732) SCHNEIDERS VIENNA Gesellschaft m.b.H.,
Herbststr. 6-10A-1160 Wien (AT)
(151) 2019 04 01
(441) 2019 07 15
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(111) 1473837
(540) TERBIO
(511) 29, 30, 32
(732) SAVENCIA SA., 42 Rue RieussecF-78220 VIROFLAY (FR)
(151) 2018 12 18
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1473903
(540) ZAOZHIJIXIE
(531) CFE: 01.05.02, 28.03.00
(511) 7
(732) JIANGSU HUADONG PAPER MACHINERY CO.,
LTD, NO.368 GUCHENG MIDDLE ROAD,YUSHAN TOWN,
KUNSHAN CITY215316 JIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2019 04 19
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1473905
(540) Fortify IHC
(511) 5, 31
(732) Tekro, spol. s r.o., Višňová 2CZ-140 00 Praha 4, Krč (CZ)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1473908
(540) RED LEAF
(531) CFE: 05.03.04, 26.01.15
(511) 10
(732) JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.,
NO.427 YANGJIN ROAD, JINFENG TOWN,ZHANGJIAGANG CITY,
SUZHOU CITYJIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 13
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1473971
(540) Fortify FHC
(511) 5, 31
(732) Tekro, spol. s r.o., Višňová 2CZ-140 00 Praha 4-Krč (CZ)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1474006
(540) SCENT CROWN	
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 05 07
(441) 2019 07 15
(111) 1474244
(540) PRISMO
(732) Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH,
Carl-Zeiss-Straße 2273447 Oberkochen (DE)
(151) 2019 04 26
(441) 2019 07 15

(511) 3

(581) 2019 06 27
(511) 9

(581) 2019 06 27

(111) 1474298
(531) CFE: 03.05.01, 05.05.21
(511) 3, 5
(732) Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5CH-8952 Schlieren (CH)
(151) 2019 05 23
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1474308
(531) CFE: 03.05.01, 05.05.21
(511) 3, 5
(732) Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5CH-8952 Schlieren (CH)
(151) 2019 05 23
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1474312
(531) CFE: 03.05.01, 05.05.21
(511) 3, 5
(732) Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5CH-8952 Schlieren (CH)
(151) 2019 05 23
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1474313
(540) ProfilakTone
(531) CFE: 27.05.01
(732) NEWTONE PHARMA LIMITED,
3 Gower StreetLondon WC1E 6HA (GB)
(151) 2019 04 02
(441) 2019 07 15

(511) 5, 29, 35

(581) 2019 06 27

(511) 16, 18

(111) 1474323
(531) CFE: 03.05.01, 05.05.01
(511) 3, 5
(732) Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5CH-8952 Schlieren (CH)
(151) 2019 05 23
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27

(581) 2019 06 27

(111) 1474324
(531) CFE: 03.05.01, 05.05.21
(511) 3, 5
(732) Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5CH-8952 Schlieren (CH)
(151) 2019 05 23
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27

(111) 1473797
(540) Sunole Outdoor Yarn
(531) CFE: 01.03.01, 26.04.05,
27.05.01, 29.01.13
(511) 18, 22, 23, 24, 25
(732) TURKUAZ TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Demirtaş Organize Sanayi BölgesiMine Sk.
No:6OsmangaziBursa (TR)
(151) 2019 03 11
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27

(111) 1474337
(540) VANTERM V
(531) CFE: 01.15.15, 26.04.13, 27.05.02, 29.01.12
(511) 6, 7, 11, 35
(732) VANTERM ISI VE MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi,
800.Sokak, No: 804 /1Gebze-Kocaeli (TR)
(151) 2018 12 27
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27

(111) 1473833
(540) Endumax
(531) CFE: 27.05.17
(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 15
(581) 2019 06 27

(111) 1474344
(540) BOSUN
(531) CFE: 27.05.17
(511) 3
(732) BOSUN TOOLS CO., LTD.,
NO.10, HAI HE ROAD,NATIONAL HI-TECH INDUSTRY,
DEVELOPMENT ZONESHIJIAZHUANG, HEBEI PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 05
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
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(111) 1474354
(531) CFE: 03.05.01, 05.05.21
(511) 3, 5
(732) Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5CH-8952 Schlieren (CH)
(151) 2019 05 23
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1474470
(531) CFE: 28.05.00
(511) 3
(732) „Amalgame Luxe”, Community with limited responsibility,
Hromadyanska Str, 119, of. 109Mykolayiv 54017 (UA)
(151) 2019 02 11
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1474471
(540) Game On
(511) 31
(732) Rosen Tantau KG, Tornescher Weg 1325436 Uetersen (DE)
(151) 2019 04 30
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04

(111) 1474763
(531) CFE: 26.13.25
(511) 6
(732) TAIZHOU TONGSHENG BRASS CO., LTD.,
Xuanmen Industrial District,YuhuanZhejiang (CN)
(151) 2019 04 28
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1474771
(540) fontal
(531) CFE: 27.05.01
(511) 21
(732) FENG SHENGLI, XIANQIAN JU, CHENGGUAN TOWN,
HUANGYAN DISTRICT,TAIZHOU ZHEJIANG (CN)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04

(111) 1474518
(540) KARTLULI VAZI
(531) CFE: 05.01.16, 05.07.10, 26.01.15, 27.05.01
(511) 33
(732) Geo Alco LLC, 4, Sarajishvili Ave.0153 Tbilisi (GE)
(151) 2019 04 24
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04

(111) 1474810
(540) MEGCOOK
(531) CFE: 27.05.01
(511) 11
(732) SUZHOU WESTON HOME AUTOMATION CO., LTD.,
NO. 521, ZHUJIANG ROAD,NEW AND HIGH-TECH
ZONE,SUZHOU215129 JIANGSU (CN)
(151) 2019 05 24
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04

(111) 1474519
(540) Baltais eko EKOLOĢISKAIS JOGURTS BEZ
PIEDEVĀM IZGATAVOTS NO EKOLOĢISKĀ LATVIJAS PIENA
(531) CFE: 06.19.11, 25.01.19, 26.01.13, 26.04.06, 29.01.15
(511) 29
(732) TUKUMA PIENS, AS,
Jelgavas iela 7,TukumsLV-3101 Tukuma novads (LV)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04

(111) 1474824
(531) CFE: 07.15.09, 26.01.03, 26.13.25, 28.03.00
(511) 7
(732) LAIZHOU JIELI INDUSTRIAL CO.LTD, NO.398 YUTAI EAST STREET,
LAIZHOU ECONOMIC ANDTECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE,
YANTAI CITY261400 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04

(111) 1474566
(540) GATRIA	
(732) Odenwald Faserplattenwerk GmbH,
Dr. F.-A.-Freundt-Straße 363916 Amorbach (DE)
(151) 2019 04 18
(441) 2019 07 22

(111) 1474829
(540) KEHUA TECH
(531) CFE: 26.11.03, 27.05.01
(511) 9
(732) XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO., LTD., NO. 457, MALONG
ROAD,TORCH HIGH-TECHINDUSTRIAL DISTRICT,XIAMENFUJIAN (CN)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04

(111) 1474575
(540) LUCERO
(732) Odenwald Faserplattenwerk GmbH,
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 363916 Amorbach (DE)
(151) 2019 04 18
(441) 2019 07 22
(111) 1474591
(540) EURECOM
(531) CFE: 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(732) EURECOM, Campus Sophia Tech,
450 route des ChappesF-06410 BIOT (FR)
(151) 2019 05 13
(441) 2019 07 22

(511) 19

(581) 2019 07 04
(511) 19

(581) 2019 07 04
(511) 38, 41, 42

(581) 2019 07 04

(111) 1474684
(540) ilahui
(511) 3, 14, 35
(732) YIWU HONGCHUANG INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD.,
4/F, NO. 128, SHANGCHENG AVENUE,
YIWU CITYZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 22
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1474690
(540) TIRAS PRIME
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „TIRAS-12”,
2-yi prov. Khmelnytske shose, 8m. Vinnytsia 21021 (UA)
(151) 2019 02 04
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1474746
(540) OLF
(531) CFE: 15.07.01, 26.03.05, 27.05.24, 29.01.14
(511) 7
(732) O.C.E.M.-OFFICINA COSTRUZIONI ELETTRO-MECCANICHE-S.R.L.,
Via Gran Bretagna, 107I-50126 FIRENZE (IT)
(151) 2019 03 05
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1474748
(540) SELECTION D’EXPERTS linkster
(531) CFE: 24.03.01, 24.17.20,
26.04.05, 27.05.09, 29.01.14
(511) 2, 3, 5, 9, 14
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, 26 Quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1474752
(540) Q QUSHELI
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.09
(511) 25, 35
(732) MAKFİNE DERİ ÜRÜNLERİ VE İNŞ. DIŞ TİC. SAN. PAZ. LTD. ŞTİ.,
İkitelli Org. San. Bölg. Aymakoop.San. Sit. B-3 Blok No:34
BaşakşehirİSTANBUL (TR)
(151) 2019 03 27
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04

(111) 1474882
(540) Cleanst
(531) CFE: 27.05.01
(511) 27
(732) JINHUA JIELING HOUSE WARES CO., LTD., NO. 1858 JINGANG EAST
ROAD,JINDONG ECONOMICDEVELOPMENT ZONEZHEJIANG (CN)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1475128
(540) Louis Widmer BabyPure
(511) 3, 5
(732) Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5CH-8952 Schlieren (CH)
(151) 2019 05 23
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1475134
(540) VitaTone
(531) CFE: 27.05.01
(732) NEWTONE PHARMA LIMITED,
3 Gower StreetLondon WC1E 6HA (GB)
(151) 2019 04 02
(441) 2019 07 22

(511) 5, 30, 35
(581) 2019 07 04

(111) 1475139
(540) AUSTROISOL
(531) CFE: 25.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 6, 17, 35
(732) Odynchenko Ruslan Dmytrovych,
vul. Ushakova, bud. 83, kv. 88m Kherson 73026 (UA)
(151) 2019 04 04
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1475566
(540) FLAMEMASTER Prime Barbecue
(531) CFE: 01.15.05, 11.01.25, 25.01.09,
26.01.03, 26.04.04, 27.05.09
(511) 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 21, 24, 25, 27
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.,
Metro-Strasse 140235 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 02 12
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1475629
(540) GONGQINGLV. GONGQINGLV. GONGQINGLV.
(531) CFE: 26.01.21, 28.03.00
(511) 30
(732) Rizhao Gongqing Tea Co., Ltd.,
West Hill, Yatou Village,Houcun Town,Donggang District,
Rizhao CityShandong Province (CN)
(151) 2019 04 09
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1475694
(540) BOVRIQU
(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) 2019 05 21
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
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(111) 1475695
(540) BEMCIZO
(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) 2019 05 21
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1475698
(540) MYABOV
(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) 2019 05 21
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1475715
(540) WEVABEV
(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) 2019 05 21
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1475718
(540) POBEVCY	
(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) 2019 05 21
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1475723
(540) Beduo SUN-FARM
(531) CFE: 26.01.01, 26.02.07, 26.11.01, 27.05.09, 29.01.13
(511) 5
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
(151) 2019 04 30
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1475731
(540) SWEVLI
(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) 2019 05 21
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1475732
(540) YORDREMO
(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) 2019 05 21
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1475740
(540) FRIBEVI
(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) 2019 05 21
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1475804
(540) BOLIDE D’HERMES
(511) 3
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1475828
(540) DYNAMIC
(531) CFE: 26.04.06, 26.11.09, 27.05.17, 29.01.12
(511) 28
(732) 68’SKI LEGEND,
295 route de LadyLes GrangesF-74120 Megève (FR)
(151) 2019 05 21
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1475838
(540) SOK
(531) CFE: 07.03.02, 27.03.15, 27.05.01
(511) 36, 41, 43
(732) SOK Group, Limited Liability Company,
Zemlyanoi Val st., 8, room I, 2 fl., apt.2BRU-105064 Moscow (RU)
(151) 2019 01 17
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
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(111) 1475916
(540) ROZETIN	
(511) 5
(732) Zentiva Group, a.s.,
U kabelovny 130/22CZ-102 00 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476003
(540) HOLORIB
(531) CFE: 26.15.25, 27.05.24
(732) Montana Bausysteme AG,
Durisolstrasse 11CH-5612 VILLMERGEN (CH)
(151) 2019 05 24
(441) 2019 07 29

(511) 6

(581) 2019 07 11

(111) 1476004
(540) fixo
(531) CFE: 27.05.01
(511) 10
(732) BIOMEC S.R.L., Via Nazionale Nord 21/AI-23823 Colico (LC) (IT)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476068
(540) AINOA WEIGHTLESS CARE	
(511) 3
(732) Cutrin Oy, Lasikuja 2FI-02780 Espoo (FI)
(151) 2019 05 03
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476097
(540) REVECOL
(511) 1, 3
(732) E.R.C.A. ESPERIENZE RICERCHE CHIMICHE APPLICATE S.P.A.,
Via Padergnone, 5/7 I-24050 GRASSOBBIO (BG) (IT)
(151) 2019 03 29
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476107
(540) Intervalves Technologies
(511) 7
(732) Intervalves Technologies AG,
Via Industria 20CH-6710 Biasca (CH)
(151) 2019 05 14
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476124
(540) WELLNESS & BEAUTY THE SECRET
OF ORIENTAL
(531) CFE: 24.17.25, 25.01.25, 26.04.02, 26.11.14, 27.05.09 (511) 3, 35
(732) Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Strasse 1630938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 01 25
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476157
(540) Intervalves
(732) Intervalves Technologies AG,
Via Industria 20CH-6710 Biasca (CH)
(151) 2019 05 14
(441) 2019 07 29
(111) 1476158
(540) JOYCO
(531) CFE: 02.01.04, 02.03.04,
19.03.03, 24.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(732) „GRAND CANDY” LLC,
31 Masis str.0061 Yerevan (AM)
(151) 2019 02 05
(441) 2019 07 29
(111) 1476197
(540) POLYNESIA SECRETS
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 06 05
(441) 2019 07 29
(111) 1476231
(540) SUNSET DREAM
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 06 05
(441) 2019 07 29
(111) 1476243
(540) STAGE ONE	
(732) Bavsound, LLC,
P.O. Box 105603 #7522Atlanta GA 30348 (US)
(151) 2019 06 04
(441) 2019 07 29
(111) 1476244
(540) REVENANT
(732) Bavsound, LLC,
P. O. Box 105603 #7522Atlanta GA 30348 (US)
(151) 2019 06 04
(441) 2019 07 29

(511) 7

(581) 2019 07 11

(511) 30

(581) 2019 07 11
(511) 3

(581) 2019 07 11
(511) 3

(581) 2019 07 11
(511) 9

(581) 2019 07 11
(511) 9

(581) 2019 07 11

(111) 1476280
(540) TOPCOLOR
(531) CFE: 13.01.05, 20.01.05,
24.09.03, 26.04.03, 29.01.14
(511) 2, 17, 19, 35
(732) UAB „TOPCOLOR”, Neries krantinė 16LT-48402 Kaunas (LT)
(151) 2019 04 02
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
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(111) 1476301
(540) IBUZAP
(511) 5
(732) Vitabalans Oy, Varastokatu 8FI-13500 HÄMEENLINNA (FI)
(151) 2019 05 20
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11

(732) ServiceCorner BV,
Westervoortsedijk 73 GENL-6827 AV Arnhem (NL)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11

(111) 1476315
(540) SINSTAR
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.03
(511) 7
(732) CHONGQING SINSTAR PACKAGING MACHINERY CO., LTD.,
LINGFANG AVENUE,RONGCHANG INDUSTRIAL
ZONE400000 CHONGQING (CN)
(151) 2019 06 04
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11

(111) 1476751
(540) Tendi Celebrate the life!
(531) CFE: 01.01.01, 02.09.01, 04.05.21, 08.01.16, 09.07.25,
11.03.02, 19.03.03, 19.07.01, 24.07.11, 27.05.09
(511) 29, 30, 35
(732) SEEDFOODS HOLDINGS LTD,
Marcou Botsari 3,1st floorCY-3040 Limassol (CY)
(151) 2019 03 25
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11

(111) 1476472
(540) Moocute
(511) 3, 10, 20
(732) Xiamen Safercare Toiletries Co., Ltd.,
Floor 3, 4&5, Building No. 6,Huli Industrial Park,
Meixi Road, Tong An,XiamenFujian Province (CN)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11

(111) 1476816
(540) IN GROUPE
(531) CFE: 04.03.03, 26.01.16, 27.05.10, 29.01.13 (511) 9, 16, 35, 37, 42
(732) IMPRIMERIE NATIONALE,
104 AV DU PRESIDENT KENNEDY F-75016 PARIS (FR)
(151) 2018 08 14
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11

(111) 1476503
(540) GVE
(531) CFE: 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(511) 9
(732) Foshan Shunde Guanyuda Power Supply Co., Ltd,
No.1 South Jiefang East Road Xicong,Lunjiao Town,
Shunde District,Foshan CityGuangdong Province (CN)
(151) 2019 05 21
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11

(111) 1476832
(540) HASAR
(531) CFE: 26.11.02, 29.01.12
(732) Economic society „HASAR”,
11 Altyn suv Str., Shor r/cAshgabat (TM)
(151) 2018 11 16
(441) 2019 07 29

(111) 1476514
(531) CFE: 06.01.02, 26.02.01
(511) 3, 5, 42
(732) Ominedo Pharmaceutical Deutschland GmbH,
Rheinzaberner Straße 876761 Rülzheim (DE)
(151) 2019 06 04
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476521
(540) bakertilly
(531) CFE: 26.07.01, 26.11.21
(511) 35, 36, 38, 42, 45
(732) CCBP LTD, 11th Floor,Two Snow HillQueensway,
Birmingham B4 6WR (GB)
(151) 2019 01 18
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476552
(540) zhaogang.com
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 35
(732) Shanghai Zhaogang Netcom Corporation Limited,
Room 208, Area E, Building 6,No.55 Huiyuan Road,
Jiading Industrial District200437 Shanghai (CN)
(151) 2019 06 03
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476577
(531) CFE: 28.03.00
(511) 10
(732) DONGYING KANGLONG LARGE PHARMACY CO., LTD.,
DONGXIN STORE,SHENGDA SUPERMARKET,XINXING COMMUNITY,
DONGYING DISTRICT,DONGYING CITY257000
SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 05
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476579
(540) GAGGIA	
(511) 7, 11
(732) Gaggia S.p.a.,
Piazza Generale Armando Diaz no. 1I-20123 Milano (IT)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476595
(540) Steel searcher.com
(531) CFE: 24.15.01, 27.05.07
(511) 6, 35
(732) Shanghai Zhaogang Netcom Corporation Limited,
Room 208, Area E, Building 6,No.55 Huiyuan Road,
Jiading Industrial District200437 Shanghai (CN)
(151) 2019 06 03
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476612
(540) Perfecta
(511) 7
(732) Teepack Spezialmaschinen GmbH & Co. KG ,
Kevelaerer Str. 21-23 40549 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 05 10
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476639
(540) Selena
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 3
(732) Kochergina Svetlana Petrovna,
ul. Suzdal’skaya, 10,korp. 2, kv. 128RU-111673 Moscow (RU)
(151) 2019 02 08
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476683
(540) yOur
(531) CFE: 27.05.09, 29.01.12

(511) 35, 36, 42

(511) 30

(581) 2019 07 11

(111) 1476921
(540) INTEL ADAPTIX
(511) 9
(732) Intel Corporation,
2200 Mission College BoulevardSanta Clara CA 95052 (US)
(151) 2019 05 27
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476955
(540) CISMEF
(531) CFE: 26.11.25, 26.13.25, 29.01.15
(511) 35
(732) BUREAU OF CHINA INTERNATIONAL SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES FAIR, 29/F, YUECAI BUILDING,
NO. 483, DONGFENG ZHONG ROAD,YUEXIU DISTRICT,
GUANGZHOUGUANGDONG (CN)
(151) 2019 04 03
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1476984
(540) EKSİ-1
(531) CFE: 24.17.01, 27.05.01, 27.07.21
(732) SERKAN AKYOL,
Keresteciler Sitesi Savaş Cad. Nar Sk.Batik Çarşı
No:10 K:2 D:3 BeyoğluİSTANBUL (TR)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 07 29

(511) 25, 35

(581) 2019 07 11

(111) 1476994
(540) REEPACK COMMITTED TO PACK
(531) CFE: 26.11.03, 27.05.10, 29.01.12
(511) 7
(732) REEPACK S.R.L.,
Via dell’Artigianato, 19I-24068 SERIATE (BG) (IT)
(151) 2019 02 15
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1477001
(540) SHIFOO
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7
(732) TAIZHOU SHIMGE MACHINERY AND ELECTRONIC CO., LTD.,
Daxi Dayangcheng Industrial Zone, WenlingZhejiang (CN)
(151) 2019 02 05
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1477021
(540) GREATWALL CIGAR
(531) CFE: 07.05.02, 25.01.06, 28.03.00
(511) 34
(732) CHINA TOBACCO SICHUAN INDUSTRIAL CO., LTD.,
NO. 2 LONGQUAN SECTION,CHENGLONG AVENUE,
NATIONALCHENGDU ECONOMY ANDTECHNOLOGY
DEVELOPMENT AREA,LONGQUANYI DISTRICT,
CHENGDU CITYSICHUAN PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1477050
(540) Kaspi Bank
(511) 36
(732) Aktsionernoe obshchestvo „Kaspi Bank”,
ul. Nauryzbay batyra, d. 154A050013 Gorod Almaty (KZ)
(151) 2019 03 01
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1477075
(540) CHANEL
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 18, 25
(732) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2019 02 04
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
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(111) 1477135
(540) marco cuuz exclusive
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.22
(511) 25, 35
(732) KENAN KAYMAKCI, Sancaktepe Sanay Mahallesi,
Çavuşoğlu Sokak, No: 11/1,Güngörenİstanbul (TR)
(151) 2019 05 31
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1477175
(540) RINOTE 121
(531) CFE: 27.05.01, 27.07.01
(511) 3, 5
(732) LYSATECH S.r.l., Piazza Virgilio 4I-20123 MILANO (IT)
(151) 2019 03 22
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1477180
(540) W
(531) CFE: 01.15.01, 26.01.03, 27.05.21, 29.01.14
(732) WeWork Companies Inc.,
115 West 18th StreetNew York NY 10011 (US)
(151) 2019 05 22
(441) 2019 07 29

(511) 41

(581) 2019 07 11

(111) 1477195
(540) KARTLIS VAZI
(531) CFE: 05.07.10, 26.01.05, 27.05.01
(511) 33
(732) Geo Alco LLC, 4, Sarajishvili Ave.0153 Tbilisi (GE)
(151) 2019 04 24
(441) 2019 07 29
(581) 2019 07 11
(111) 1477275
(540) SKYLAND
(511) 20
(732) Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu
„TAIPIT-MEBELNAYA KOMPANIA”,
ul. Gorbunova, d. 2, str. 3, of. A329/1RU-121596 Moscow (RU)
(151) 2019 05 24
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477380
(540) DBCY	
(511) 28
(732) SHANTOU DUBANG CHUANGYI COMPANY LIMITED,
Floor 2, Building 6,Two District Yian,Houzhai Street,YiwuZhejiang (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477415
(540) Lucky FOOD
(531) CFE: 08.07.05, 11.03.07, 27.05.03, 29.01.15
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2019 04 19
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477424
(540) Kingdomlinen
(511) 23, 24
(732) ZHEJIANG JINYUAN FLAX CO.,LTD,
JINDA INDUSTRY PARK,BAIBU TOWN, HAIYAN314313 ZHEJIANG (CN)
(151) 2019 01 25
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477426
(540) Hanergy
(531) CFE: 27.05.01
(511) 1, 6, 42
(732) HANERGY CO-INNO MOBILE ENERGY INVESTMENT CO., LTD.,
NO.0801, FLOOR 7, ROOM 101, FLOOR 1 TO 14, BUILDING 3, YARD 8,
BEICHEN WEST ROAD, CHAOYANG DISTRICTBEIJING100044 (CN)
(151) 2019 03 18
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477439
(540) VILLA PUCCINI Michele Puccini
(531) CFE: 06.19.07, 07.01.08, 27.05.13
(511) 33
(732) Castellani S.p.A.,
Fraz. Santa Lucia, 1I-56025 Pontedera (PI) (IT)
(151) 2019 03 27
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477444
(540) Jin Xiu
(531) CFE: 05.05.20, 26.01.19, 27.05.01
(511) 24
(732) Rizhao Jinxiu Artex Co., Ltd., No. 64, Xinghai Road,
Donggang District,Rizhao CityShandong Province (CN)
(151) 2019 04 09
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477446
(540) Dr. DEVIL TORNADO
(531) CFE: 01.15.09, 26.04.22, 27.05.03, 29.01.13 (511) 3, 5, 16, 35, 38
(732) Tomil s.r.o., Gen. Svatoně 149CZ-566 01 Vysoké Mýto,
Litomyšlské Předměstí (CZ)
(151) 2019 04 01
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477486
(540) GREEN CAMP
(531) CFE: 05.01.01, 07.01.20, 27.05.17
(511) 20, 22, 24
(732) Palamarchuk Alla Volodymyrivna,
prosp. Dobrovolskoho, 116, kv. 255m. Odesa 65111 (UA)
(151) 2018 12 29
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
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(111) 1477507
(540) outfly RJ
(531) CFE: 05.01.01, 06.01.02, 07.11.10, 27.05.01
(511) 22
(732) NANJING TOP LEISURE PRODUCTS CO., LTD,
ROOM 5018,SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER,
NANJING OLYMPIC SPORTS CENTER,
NO. 222 MIDDLE JIANGDONG ROAD,
JIANYE DISTRICT, NANJINGJIANGSU (CN)
(151) 2019 04 30
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477619
(540) AERO2
(511) 7
(732) Cold Jet, LLC,
455 Wards Corner RoadCincinnati OH 45140 (US)
(151) 2019 06 12
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477758
(531) CFE: 04.05.05
(511) 7, 11, 12, 28, 37
(732) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.,
No. 18 Haibin Road,Wusha, Chang’An Town,
DongguanGuangdong (CN)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477794
(540) CLICK2RAIL
(511) 38, 39, 42
(732) EURASIA MARKETPLACE,
66 avenue des Champs ElyséesF-75008 Paris (FR)
(151) 2019 05 24
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477819
(540) ÖZKAN
(531) CFE: 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 6
(732) ÖZ-KAN MAKİNA ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, 10008 Sok. No:15 Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi Çiğliİzmir (TR)
(151) 2019 05 13
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477846
(540) MAISON DU CIRQUE	
(511) 33
(732) D PAUL MAS,
5 rue Gleisio Saint-Marti, Château de CônasF-34120 Pézenas (FR)
(151) 2019 05 23
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477848
(540) Gulliver
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04
(511) 3, 5, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21,

22, 24, 25, 26, 28, 35, 37, 40, 42, 43, 45
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
Kholdingovaya kompaniya „Absolut”,
Mazhorov per., 14, bld. 5RU-107023 Moscow (RU)
(151) 2019 06 13
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477871
(540) TEHTRIS
(732) TEHTRI-Security,
13-15 rue TaitboutF-75009 PARIS (FR)
(151) 2019 05 10
(441) 2019 08 05

(511) 42
(581) 2019 07 18

(111) 1477893
(531) CFE: 26.13.25
(511) 9
(732) ZHEJIANG ZHAOLONG INTERCONNECT TECHNOLOGY CO., LTD.,
Shilin Industrial ZoneDeqing313215 Zhejiang (CN)
(151) 2019 01 21
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1477977
(540) Ominedo
(511) 3, 5, 42
(732) Ominedo Pharmaceutical Deutschland GmbH,
Rheinzaberner Straße 876761 Rülzheim (DE)
(151) 2019 06 04
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1478021
(540) IALARGINE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 1, 3, 5
(732) LYSATECH S.r.l., Piazza Virgilio 4I-20123 MILANO (IT)
(151) 2019 03 22
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1478032
(540) SKOLENGO
(732) KOSMOS,
8 rue KervéganF-44000 NANTES (FR)
(151) 2019 05 15
(441) 2019 08 05

(511) 9, 41, 42
(581) 2019 07 18

(111) 1478105
(531) CFE: 26.03.23, 26.11.03
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42
(732) Monsieur Frédéric FOUCARD,
157 rue de l’UniversitéF-75007 Paris (FR)
(151) 2019 01 15
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
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(111) 1478209
(540) STARMOTION	
(511) 6, 7, 9
(732) Definox SAS,
3 rue des Papetiers,ZAC de Tabari 2F-44190 Clisson (FR)
(151) 2019 05 10
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18

Rejestracja międzynarodowa,
w której wydano decyzję
o definitywnej odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(111) 1478215
(540) JOYCO
(531) CFE: 02.01.15, 02.03.15, 08.01.23,
19.03.03, 24.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(511) 30
(732) „GRAND CANDY” LLC, 31 Masis str.0061 Yerevan (AM)
(151) 2019 02 05
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18

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) 1478252
(540) AsiaKiss
(531) CFE: 05.05.20, 27.05.01
(511) 3, 35
(732) Komarova Galina Nikolaevna, Lavrentieva street,
48-65Murom city, RU-602266 Vladimir region (RU)
(151) 2019 02 08
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1478260
(540) M-TAC
(511) 8, 13, 14, 21, 26
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu “Vizantiia 1”,
bulvar Vatslava Havela, 8Kyiv 03124 (UA)
(151) 2019 04 08
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1478270
(540) JOYCO
(531) CFE: 02.09.01, 03.01.04, 03.04.18, 03.07.06,
08.01.23, 19.03.03, 24.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(511) 30
(732) „GRAND CANDY” LLC, 31 Masis str.0061 Yerevan (AM)
(151) 2019 02 05
(441) 2019 08 05
(581) 2019 07 18
(111) 1478357
(540) VILLÒ
(531) CFE: 02.07.21, 03.02.01, 25.01.15
(511) 33
(732) CANTINE ROMAGNOLI VILLO’ SOCIETA’ AGRICOLA SRL,
Via Genova, 20I-29020 VIGOLZONE (Piacenza) (IT)
(151) 2019 04 17
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1478364
(540) ALTHYXIN	
(511) 5
(732) Zentiva Group, a.s.,
U kabelovny 130/22CZ-102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2019 02 27
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1478407
(540) GEOQUEST
(511) 12
(732) SHANDONG JINYU TIRE CO., LTD,
NO.260 QINGKEN ROAD, DAWANG TOWN,GUANGRAO
COUNTY,DONGYING CITYSHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 06 17
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1478475
(540) VEEMEE
(531) CFE: 05.03.11, 26.11.03, 27.05.01
(732) VeeMee d.o.o. za usluge i savjetovanje,
Avenija Dubrovnik 15/12HR-10000 Zagreb (HR)
(151) 2019 01 07
(441) 2019 08 12

(511) 9, 35, 42
(581) 2019 07 25

(111) 1478620
(531) CFE: 01.01.01
(511) 9
(732) FUJIAN YEAGOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY CORP., LTD.,
PUJIN INDUSTRIAL DISTRICL, LONGHU, JINJIANG, FUJIAN (CN)
(151) 2019 06 19
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1478707
(540) MEDBUYONLINE
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(732) MEDINDUSTRY (CYPRUS) LIMITED,
Griva Digeni, 59,Kaimakliotis Building,
5th floorCY-6043 Larnaca (CY)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 08 12

(511) 35

(581) 2019 07 25

(111) 1478715
(540) Emmi CAFFÈ LATTE
(531) CFE: 05.07.27, 19.07.01, 24.09.02,
25.07.20, 26.11.13, 27.05.09
(511) 29, 30, 32
(732) Emmi AG, Landenbergstrasse 1CH-6005 Luzern (CH)
(151) 2019 05 27
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1478756
(540) my MALL
(531) CFE: 18.01.19, 27.05.08
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42
(732) MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED,
28 Oktovriou, 365 VASHIOTIS SEAFRONT,
office 402NeapoliCY-3107 Limassol (CY)
(151) 2019 05 24
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25

(111) 679194
(540) COUNTRY STYLE	
(511) 29
(732) MC CAIN ALIMENTAIRE, Zone IndustrielleF-62440 HARNES (FR)
(151) 2017 06 16
(441) 2017 10 02
(581) 2017 09 14
(111) 944604
(531) CFE: 28.05.00
(511) 29
(732) Belarusian-German Joint Venture „Santa Bremor”
Limited Liability Company, ul. Katin Bor 106224025 Brest (BY)
(151) 2017 09 05
(441) 2017 11 13
(581) 2017 10 26
(111) 1222640
(531) CFE: 04.05.21, 29.01.13
(511) 9, 35, 42
(732) HappyOrNot Oy, Sumeliuksenkatu 18 BFI-33100 Tampere (FI)
(151) 2017 07 20
(441) 2017 10 09
(581) 2017 09 21
(111) 1309140
(540) PIL’ATEN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Zhu Zhi Qin, No. 3, Building 88,WuAi Village, Jiangdong Street,
YiwuZhejiang (CN)
(151) 2017 07 24
(441) 2017 10 02
(581) 2017 09 14
(111) 1363323
(540) FRIKADELL
(511) 43
(732) KERTEN UNLIMITED COMPANY, 13-18 City QuayDublin 2,
D02 ED70 (IE)
(151) 2017 06 01
(441) 2017 09 25
(581) 2017 09 07
(111) 1379139
(540) PCK
(511) 10
(732) Maxx Orthopedics, Inc., 531 Plymouth Road,Suite
526Plymouth Meeting PA 19462 (US)
(151) 2017 10 30
(441) 2017 12 27
(581) 2017 12 07
(111) 1380872
(540) I JESUS
(531) CFE: 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 14, 16, 21, 24, 25
(732) M. JULIEN DOUILHAC, 30 avenue joseph abeberryF-64500
CIBOURE (FR)
(151) 2017 10 10
(441) 2018 01 08
(581) 2017 12 21
(111) 1385953
(540) VETINNOVATIONS
(511) 3, 5
(732) BIO-GATE AG, Neumeyerstr. 28-3490411 Nürnberg (DE)
(151) 2017 08 04
(441) 2018 02 19
(581) 2018 02 01
(111) 1387991
(540) LUX
(531) CFE: 27.05.17
(511) 25
(732) GUANGZHOU DARING INTERNATIONAL FORWARDING CO.,
LTD., Rm. 719, No. 799, Sanyuanli Avenue,Baiyun Dist.Guangzhou (CN)
(151) 2017 12 11
(441) 2018 02 26
(581) 2018 02 08
(111) 1428633
(540) SCNT
(511) 3, 4
(732) GUTMAN YEVGEN Oleksandrovych, vul. Shovkovychna, 30-a,
kv. 10m. Kyiv 01024 (UA); KARAVAIEV GRYGORII Mykytovych,
vul. Kominterna, 3/25, kv. 25m. Kyiv 01032 (UA)
(151) 2018 05 17
(441) 2018 11 05
(581) 2018 10 18
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F. TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH
PRAWA Z REJESTRACJI
TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH
Udzielone prawa
(od nr 56 do nr 57)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracyjny topografii
układów scalonych, datę i w nawiasie numer zgłoszenia topografii, datę
pierwszego wprowadzenia topografii do obrotu (jeżeli miała miejsce
przed zgłoszeniem), nazwiska i imiona lub nazwy, miejsca zamieszkania lub siedziby osób, na rzecz których zarejestrowano topografię,
kod kraju, nazwiska i imiona twórców (jeśli nie jest nim zgłaszający),
słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii oraz
daty upływu okresów ochrony topografii.
56 2019 08 08 (57) Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Twórcy: Narczyk Paweł, Borkowski Adam, Reszewicz Szymon,
Siwiec Krzysztof, Pleskacz Witold
Układ zasilania do odbiornika sygnału satelitarnego
2024 12 31
2029 12 31

57 2019 08 08 (58) Politechnika Warszawska , Warszawa (PL)
Twórcy: Borejko Tomasz, Borkowski Adam, Burtyn Igor, Narczyk
Paweł, Pietroń Daniel, Reszewicz Szymon, Siwiec Krzysztof,
Wiechowski Łukasz, Pleskacz Witold
Tory odbiorcze wielkiej częstotliwości, układy przemiany częstotliwości, układy syntezy częstotliwości, układy pośredniej częstotliwości, przetworniki analogowo – cyfrowe oraz układ zasilania na
pasma L1/E1 i L5/E5 do odbiornika sygnału satelitarnego
2024 12 31
2029 12 31
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G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.

(111) 319942

ZNAKI TOWAROWE
w WUP nr 08/2019 r. na str. 2414 w łamie prawym, wiersz 71 błędnie podano datę wydania decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego.
Jest: (151) 2018 04 12
Powinno być: (151) 2019 04 12

446944 A

w WUP nr 6/2015 został opublikowany znak międzynarodowy.
Jest: klasy towarowe – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Powinno być: klasa towarowa - 33

1423053

w WUP nr 7/2019 został opublikowany znak międzynarodowy.
Jest: klasy towarowe - 43
Powinno być: klasy towarowe -35, 43
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
Lista rzeczników patentowych
(wpisy i skreślenia)

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:
599

Kruszyński Tadeusz Paulin

Radomsko

796

Wójtowicz Eliza Ewa

Warszawa

1527

Bachorz Bogusław

Rudno Małe

1991

Satoła Stanisław

Bochnia

2126

Gubernat Antoni Józef

Kielanówka

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 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:
1637

Markiewicz Andrzej

Czarnków

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 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:
2621

Lonc-Markowska Anna

Zamość

