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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 234 901 do nr 235 100)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 235000
(41) 2019 09 23
(51) A01D 34/66 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
(21) 424907 (22)
2018 03 15
(72)	NOWAKOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); ŚWIĘTOCHOWSKI ADAM,
Nowy Świętochów (PL); GACH STANISŁAW, Warszawa (PL);

GAJTKOWSKI ŁUKASZ, Wołomin (PL); DĄBROWSKA MAGDALENA,
Krościn (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Kosiarka rotacyjna
(B1) (11) 235096
(41) 2019 07 01
(51) A01H 4/00 (2006.01)
(21) 424149 (22)
2017 12 31
(72)	GÓRECKA KRYSTYNA, Skierniewice (PL); GÓRECKI RYSZARD,
Skierniewice (PL); KISZCZAK WALDEMAR, Skierniewice (PL);
KRZYŻANOWSKA DOROTA, Warszawa (PL); KOWALSKA URSZULA,
Skierniewice (PL)
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(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Sposób wytwarzania androgenetycznych roślin marchwi w kulturach pylnikowych
(B3) (11) 235048
(41) 2018 09 24
(51) A01K 1/015 (2006.01)
(21) 425343 (22)
2018 04 24
(61) 224686
(72) JÓZEFOWICZ ANNA, Kraków (PL)
(73) CELPAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieliczka (PL)
(54) Sposób wytwarzania ściółki higienicznej dla małych zwierząt,
zwłaszcza dla kotów oraz ściółka higieniczna dla małych zwierząt,
zwłaszcza dla kotów
(B1) (11) 235001
(41) 2019 11 04
(51) A01K 5/00 (2006.01)
(21) 425321 (22)
2018 04 24
(72) JASIŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) SMART ANIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do karmienia zwierząt domowych
(B1) (11) 235054
(41) 2018 10 08
(51) A21D 13/06 (2017.01)
A23L 7/13 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
A23L 27/16 (2016.01)
(21) 421122 (22)
2017 03 31
(72) DĘBSKA ALEKSANDRA, Sokołów (PL)
(73) OLDAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Produkt spożywczy, w szczególności słomki cebulowe z selenem
(B1) (11) 234917
(41) 2017 09 25
(51) A23B 7/005 (2006.01)
A23L 21/12 (2016.01)
A23L 21/18 (2016.01)
A23L 3/015 (2006.01)
A23L 3/16 (2006.01)
(21) 416518 (22)
2016 03 16
(72)	NEGOWETTI MICHAŁ, Żory (PL); OSZMIAŃSKI JAN, Wrocław (PL);
RUBIŃSKI PAWEŁ, Prudnik (PL)
(73) VIANAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasionka (PL)
(54) Sposób otrzymywania półproduktów z owoców i warzyw
(B1) (11) 234960
(41) 2017 11 06
(51) A23L 27/18 (2016.01)
A23L 27/30 (2016.01)
A23L 29/20 (2016.01)
A23L 33/22 (2016.01)
(21) 417087 (22)
2016 05 04
(72) MARCZENKO WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) MARCZENKO AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(54) Musztarda z dodatkiem glikozydów, sposób jej wytwarzania,
środek słodzący oraz jego zastosowanie
(B1) (11) 235059
(41) 2018 12 03
(51) A23L 29/238 (2016.01)
A23L 29/244 (2016.01)
A23L 29/30 (2016.01)
A23L 3/00 (2006.01)
(21) 421788 (22)
2017 06 02
(72) KLEMENTOWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) KLEMENTOWSKI MARIUSZ KLEMENT REAL ESTATE, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania syropów
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(B1) (11) 234973
(41) 2019 02 25
(51) A23N 15/08 (2006.01)
A23N 7/02 (2006.01)
A23N 7/00 (2006.01)
(21) 422599 (22)
2017 08 21
(72) WOŹNIAK PAWEŁ, Murowana Goślina (PL); DEMBICKI DOMINIK,
Poznań (PL); IGNASIAK ŁUKASZ, Słupca (PL); BIEŃCZAK AGATA,
Poznań (PL); PAWŁOWSKI TADEUSZ, Poznań (PL);
MYŚLEWSKI DARIUSZ, Radziejów (PL); MYŚLEWSKI PAWEŁ,
Radziejów (PL); ZALEWSKI JANUSZ, Kalisz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL); M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radziejów (PL); AZET PRODUCTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(54) Urządzenie do obierania warzyw, zwłaszcza cebuli
(B1) (11) 235004
(41) 2019 06 17
(51) A41D 13/11 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A62B 7/02 (2006.01)
A61M 16/00 (2006.01)
(21) 423744 (22)
2017 12 05
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza
(B1) (11) 235005
(41) 2019 06 17
(51) A41D 13/11 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A62B 7/02 (2006.01)
A61M 16/00 (2006.01)
(21) 423745 (22)
2017 12 05
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do ochrony przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza
(B1) (11) 234972
(41) 2019 02 11
(51) A45C 11/20 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
(21) 422511 (22)
2017 08 08
(72) BARANOWSKA ANNA, Warszawa (PL)
(73) BARANOWSKA ANNA, Warszawa (PL)
(54) Torba śniadaniowo-lunchowa
(B1) (11) 235052
(41) 2018 08 27
(51) A47B 57/04 (2006.01)
A47B 57/30 (2006.01)
A47B 57/00 (2006.01)
B65G 1/02 (2006.01)
B65G 1/00 (2006.01)
(21) 420634 (22)
2017 02 23
(72) ŚWIĄTKOWSKI TOMASZ, Marianowice (PL);
ŚROGA RAFAŁ, Łukawa (PL)
(73) ŚWIĄTKOWSKI TOMASZ, Marianowice (PL);
ŚROGA RAFAŁ, Łukawa (PL)
(54) Stojak
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 235075
(41) 2017 05 08
A47C 3/00 (2006.01)
414494 (22)
2015 10 26
TARANKO ALEKSANDER, Morąg (PL)
TARANKO ALEKSANDER FABRYKA MEBLI TARANKO, Morąg (PL)
Krzesło drewniane szkieletowe

(B1) (11) 235066
(41) 2019 04 23
(51) A47K 17/02 (2006.01)
(21) 423099 (22)
2017 10 09
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(72) KARPIŃSKI KRZYSZTOF, Ząbki (PL); ZYCH GRZEGORZ, Karczew (PL)
(73)	GOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wola Okrzejska (PL)
(54) Stelaż toaletowy

ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Preparat do utrzymania higieny jamy ustnej i zapobiegający
osadzaniu się płytki nazębnej

(B1) (11) 234975
(41) 2019 04 23
(51) A47L 15/44 (2006.01)
A47L 15/42 (2006.01)
(21) 423110 (22)
2017 10 09
(72) BARGIEL ŁUKASZ, Sosnowiec (PL)
(73) BITRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54) Urządzenie dozujące środek myjący, w szczególności do zmywarki do naczyń

(B1) (11) 235038
(41) 2016 04 11
(51) A61K 31/16 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 409676 (22)
2014 10 06
(72) ŚWIĘTNICKI WIESŁAW, Wrocław (PL); KRĘŻEL HANNA,
Wrocław (PL); GRZEGOREK IRMINA, Międzybórz (PL); NOWIŃSKA
KATARZYNA, Wrocław (PL); BZDZION ŁUKASZ, Wrocław (PL);
CHODACZEK GRZEGORZ, Wrocław (PL); WRZESZCZ KAROL, Wrocław (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK
ROZWOJU TECHNOLOGII, Wrocław (PL)
(54) Pochodna 2-(fenylosulfanylo)-acetamidu do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez Escherichia coli

(B1) (11) 234976
(41) 2019 04 23
(51) A47L 15/44 (2006.01)
A47L 15/42 (2006.01)
(21) 423111 (22)
2017 10 09
(72) DETKO ŁUKASZ, Niegowonice (PL)
(73) BITRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54) Urządzenie dozujące środek myjący, w szczególności do zmywarki do naczyń
(B1) (11) 235034
(41) 2020 01 02
(51) A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/0476 (2006.01)
A61B 3/00 (2006.01)
G06F 3/0354 (2013.01)
G06F 3/038 (2013.01)
G06F 3/033 (2013.01)
G06F 9/00 (2006.01)
G08C 19/00 (2006.01)
H01R 13/00 (2006.01)
(21) 430423 (22)
2019 06 27
(72) PLECHAWSKA-WÓJCIK MAŁGORZATA, Lublin (PL);
CHMIELEWSKA MAGDALENA, Kraków (PL); MICHAŁOWSKI ARTUR,
Lublin (PL); MIĄCZ GRZEGORZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ synchronizacji danych elektroencefalograficznych i okulograficznych
(B1) (11) 234901
(41) 2013 12 09
(51) A61F 5/04 (2006.01)
(21) 399399 (22)
2012 06 04
(72)	HERKA KATARZYNA, Kwiatkowice Las (PL); PIOTROWSKI
ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) MTB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania ortezy rehabilitacyjnej i orteza rehabilitacyjna wytworzona tym sposobem
(B1) (11) 234907
(41) 2014 12 08
(51) A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61Q 11/00 (2006.01)
(21) 404147 (22)
2013 05 30
(72) BRODZIKOWSKA ANIELA, Warszawa (PL); LIPKOWSKI
ANDRZEJ W., Warszawa (PL); GRABOWSKA ANNA, Warszawa (PL);
KALICKA AGNIESZKA, Tchórzowa (PL); KURZEPA KATARZYNA,
Warka (PL); RÓŻYCKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); SZCZUCIŃSKA
ALEKSANDRA, Warszawa (PL); WALISIEWICZ-NIEDBALSKA
WIESŁAWA, Warszawa (PL); ZIAJA BARTOSZ, Gdańsk (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL);
INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ, Warszawa (PL);

(B1) (11) 234949
(41) 2017 12 18
(51) A61K 31/704 (2006.01)
C07H 1/08 (2006.01)
C07H 15/256 (2006.01)
G01N 30/42 (2006.01)
B01D 15/22 (2006.01)
A61K 36/77 (2006.01)
(21) 417504 (22)
2016 06 09
(72) KĘDZIERSKI BARTOSZ, Warszawa (PL); GŁOWNIAK KAZIMIERZ,
Lublin (PL); KUKUŁA-KOCH WIRGINIA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób izolacji escyny z suchych ekstraktów roślinnych przy
pomocy chromatografii przeciwprądowej
(B1) (11) 235088
(41) 2018 09 24
(51) A61K 31/728 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)
A61K 47/04 (2006.01)
A61K 47/24 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
(21) 420907 (22)
2017 03 20
(72) WILANDT ARTUR, Rzucewo (PL); LEMKE KRZYSZTOF, Gdynia (PL);
ROCEK JAN, Żytna (PL)
(73) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(54) Kompozycja w postaci żelu zawierająca kwas hialuronowy
(B1) (11) 235086
(41) 2014 03 03
(51) A61K 36/06 (2006.01)
A61K 33/18 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
(21) 400507 (22)
2012 08 25
(72) RYSZKA FLORIAN, Sosnowiec (PL); DOLIŃSKA BARBARA,
Katowice (PL); ZIELIŃSKI MICHAŁ, Sosnowiec (PL); DOBRZAŃSKI
ZBIGNIEW, Wrocław (PL); OPALIŃSKI SEBASTIAN, Wrocław (PL)
(73) BIOCHEFA FARMACEUTYCZNY ZAKŁAD
NAUKOWO-PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54)	Hydrolizat drożdży oraz sposób wytwarzania hydrolizatu drożdży
(B1) (11) 234954
(41) 2017 02 13
(51) A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/534 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 413438 (22)
2015 08 06
(72) DOMAŃSKI BOGUSŁAW, Łopiennik Dolny Kolonia (PL);
MALM ANNA, Lublin (PL); KORONA-GŁOWNIAK IZABELA, Lublin (PL);
BAJ TOMASZ, Lublin (PL)
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(73) DOMAŃSKI BOGUSŁAW, Łopiennik Dolny Kolonia (PL)
(54) Kompozycja ziołowa zwłaszcza o działaniu antybakteryjnym
oraz jej zastosowanie
(B1) (11) 235095
(41) 2019 06 17
(51) A61K 36/28 (2006.01)
A01N 65/12 (2009.01)
A61P 33/10 (2006.01)
A01P 5/00 (2006.01)
(21) 423795 (22)
2017 12 08
(72) WÓJCIK-KOSIOR MAGDALENA, Lublin (PL); BOGUCKA-KOCKA
ANNA, Świdnik (PL); STRZEMSKI MACIEJ, Lublin (PL);
KOŁODZIEJ PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); SOWA IRENEUSZ, Lublin (PL);
KOCJAN RYSZARD, Ciecierzyn (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zastosowanie olejku eterycznego izolowanego z korzenia dziewięćsiłu bezłodygowego (Carlina acaulis L.) do zwalczania pasożytniczych nicieni
(B1) (11) 234978
(41) 2019 05 20
(51) A61K 36/064 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
A23K 10/16 (2016.01)
C12N 1/16 (2006.01)
(21) 423421 (22)
2017 11 13
(72) DUŻY SEBASTIAN, Lędziny (PL); SMOLCZYK ALEKSANDRA,
Tychy (PL)
(73) SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(54) Preparat drożdży Yarrowia lipolytica o wysokiej zawartości
cynku, selenu lub chromu oraz sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 234950
(41) 2017 04 10
(51) A61K 36/68 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
(21) 414203 (22)
2015 09 29
(72)	HARASIMOWICZ-HERMANN GRAŻYNA, Bydgoszcz (PL);
HERMANN JANUSZ, Bydgoszcz (PL); SADKIEWICZ JÓZEF, Bydgoszcz (PL)
(73) PPU NORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szymankowo (PL)
(54) Sposób otrzymywania substancji śluzowatych z nasion babki
płesznik (Plantago psyllium L.)
(B1) (11) 235083
(41) 2018 06 04
(51) A61L 27/44 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
(21) 419668 (22)
2016 12 02
(72) ŚWIECZKO-ŻUREK BEATA, Gdańsk (PL); ZGOŁA WOJCIECH,
Przyźmierowo (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania implantu metalicznego pokrytego powłoką oraz implant metaliczny pokryty powłoką
(B1) (11) 235036
(41) 2014 10 13
(51) A61L 27/46 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
(21) 403470 (22)
2013 04 09
(72) SKÓRSKA-STANIA AGNIESZKA, Kraków (PL); JELONEK AGNIESZKA,
Kraków (PL); ZARZECKA JOANNA, Kraków (PL); MYCIŃSKI PAWEŁ,
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Kompozytowy implant ceramiczno-polimerowy i jego zastosowanie
(B1) (11) 234941
(41) 2020 01 02
(51) A61M 5/32 (2006.01)
A61M 25/16 (2006.01)
B23P 19/04 (2006.01)
(21) 426006 (22)
2018 06 21
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(72) KALBARCZYK GRZEGORZ, Jakubowice Konińskie (PL);
GRABOŚ ANDRZEJ, Motycz (PL); MAKSIM WOJCIECH, Chrzanów (PL)
(73) KALBARCZYK GRZEGORZ ARKONA LABORATORIUM
FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ, Nasutów (PL)
(54) Urządzenie do nakręcania nakrętek
(B1) (11) 234977
(41) 2019 04 23
(51) A63B 71/14 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
(21) 423130 (22)
2017 10 11
(72) JOPEK WOJCIECH, Wrocław (PL); KRYSZTOFORSKI KRZYSZTOF,
Turek (PL); TURÓW MICHAŁ, Wrocław (PL); BOGUCKI ARTUR, Rynia (PL)
(73) BIOENGINEERING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Układ sterowania protezą oraz system protetyczny wyposażony
w układ sterowania protezą zainstalowany w obuwiu
(B1) (11) 234911
(41) 2016 09 12
(51) B01D 9/02 (2006.01)
(21) 411522 (22)
2015 03 09
(72) BOGACZ WOJCIECH, Cieszyn (PL); GIERCZYCKI ANDRZEJ,
Gliwice (PL); KUŹNIK WOJCIECH, Gliwice (PL); LEMANOWICZ MARCIN,
Bytom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Zastosowanie polimerów czułych na bodźce, korzystnie poli(kwasu akrylowego) w prowadzeniu procesu krystalizacji
(B1) (11) 235003
(41) 2019 09 09
(51) B01D 29/88 (2006.01)
B01D 25/24 (2006.01)
(21) 424675 (22)
2018 02 26
(72) MYCZKO RENATA, Poznań (PL); KOŁODZIEJCZYK TOMASZ,
Poznań (PL); GRACZYK PAWLAK AGNIESZKA, Poznań (PL);
WAŁOWSKI GRZEGORZ, Opole (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Urządzenie do filtracji cieczy, zwłaszcza substratu
(B1) (11) 234955
(41) 2017 05 22
(51) B01D 53/04 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 20/34 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
(21) 414323 (22)
2014 03 18
(30) 2013-057135
2013 03 19
JP
(86) 2014 03 18
PCT/JP14/57378
(87) 2014 09 25
WO14/148503
(72) UTAKI TAKAHISA, Osaka (JP); KAWASHIMA SHOTA, Osaka (JP);
SEKI KENJI, Osaka (JP); MORITA YUHEI, Osaka (JP)
(73) OSAKA GAS CO. LTD., Osaka (JP)
(54) Sposób oczyszczania gazu
(B1) (11) 234925
(41) 2019 07 15
(51) B01D 53/75 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
(21) 424258 (22)
2018 01 12
(72) KUŁAŻYŃSKI MAREK, Wrocław (PL); ZIĘBA ADAM, Żarów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE
EKOMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Sposób i układ oczyszczania gazów wysokotemperaturowych
(B1) (11) 234951
(41) 2016 04 11
(51) B01F 3/08 (2006.01)
B01F 13/06 (2006.01)
(21) 409632 (22)
2014 09 29
(72)	ADAMSKI MARIUSZ ROBERT, Poznań (PL); MITKOWSKI PIOTR
TOMASZ, Czerniejewo (PL); SZAFERSKI WALDEMAR, Wągrowiec (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Mieszalnik hydrauliczny cieczy
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(B1) (11) 235010
(41) 2020 01 13
(51) B01F 7/18 (2006.01)
(21) 426191 (22)
2018 07 03
(72) RAJCZYK MARLENA, Częstochowa (PL); RAJCZYK JAROSŁAW,
Częstochowa (PL); JOŃCZYK DAMIAN, Konopiska (PL); RAJCZYK
PAWEŁ, Częstochowa (PL); STACHECKI BARTŁOMIEJ,
Częstochowa (PL); BEDNARCZYK KAROLINA, Złoty Potok (PL);
RYNDAK KAMIL, Zabłędza (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Mieszadło, zwłaszcza do homogenizacji kompozytów płynnych
(B1) (11) 235011
(41) 2016 08 29
(51) B01J 31/40 (2006.01)
B01J 31/10 (2006.01)
(21) 411342 (22)
2015 02 24
(72) MILCHERT EUGENIUSZ, Szczecin (PL); MALARCZYK KORNELIA,
Białuń (PL); KŁOS MARLENA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób regeneracji katalizatora heterogenicznego z procesów
epoksydacji olejów roślinnych
(B1) (11) 234921
(41) 2019 09 09
(51) B01J 37/36 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)
B01J 23/38 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 424760 (22)
2018 03 05
(72) KOTARBA ANDRZEJ, Kraków (PL); GOŁDA-CĘPA MONIKA,
Kraków (PL); SOJKA ZBIGNIEW, Kraków (PL); BRZYCHCZY-WŁOCH
MONIKA, Kraków (PL); PAJERSKI WOJCIECH, Nowy Targ (PL);
DUCH JOANNA, Brzesko (PL); OCHOŃSKA DOROTA, Wieliczka (PL);
INDYKA PAULINA, Prądnik Korzkiewski (PL); CIURA KLAUDIA,
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania katalizatorów nośnikowych o homogenicznej dyspersji nanostrukturalnych faz aktywnych poprzez wykorzystanie komórek prokariotycznych
(B1) (11) 234965
(41) 2018 04 23
(51) B02C 21/00 (2006.01)
B02C 19/06 (2006.01)
(21) 419155 (22)
2016 10 18
(72) RAJCZAKOWSKA DANUTA, Sobótka (PL); PURYK TOMASZ,
Sobótka (PL); KNACH MAREK, Sobótka (PL)
(73) STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sobótka (PL)
(54) Instalacja do wytwarzania wysokorozdrobnionych surowców
ceramicznych i szklarskich
(B1) (11) 235068
(41) 2019 05 06
(51) B03C 3/04 (2006.01)
B03C 3/41 (2006.01)
B03C 3/47 (2006.01)
(21) 423336 (22)
2017 10 31
(72) JAWOREK ANATOL, Gdańsk (PL); KRUPA ANDRZEJ,
Gdańsk (PL); MARCHEWICZ ARTUR, Żukowo (PL);
SOBCZYK ARKADIUSZ, Szemud (PL); CZECH TADEUSZ, Gdańsk (PL);
KARDAŚ DARIUSZ, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Komora osadcza dla kotłów małej mocy do separacji cząstek
sadzy i popiołu ze spalin
(B1) (11) 235078
(41) 2017 11 20
(51) B07B 1/28 (2006.01)
B07B 1/22 (2006.01)
(21) 417175 (22)
2016 05 12

(72)	ŁAWIŃSKA KATARZYNA, Łódź (PL); MODRZEWSKI REMIGIUSZ,
Łódź (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU
SKÓRZANEGO, Łódź (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Przesiewacz bębnowo-wibracyjny
(B1) (11) 234912
(41) 2014 09 15
(51) B08B 3/12 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
C23G 5/00 (2006.01)
(21) 403017 (22)
2013 03 06
(72)	NIEMCZEWSKI BOGDAN, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób podtrzymywania wysokiej intensywności kawitacji przy
oczyszczaniu ultradźwiękowym w środowisku alkalicznym
(B1) (11) 235032
(41) 2019 12 02
(51) B21D 19/06 (2006.01)
B21J 13/02 (2006.01)
B21K 1/14 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
(21) 425786 (22)
2018 05 30
(72) SAMOŁYK GRZEGORZ, Turka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54)	Narzędzia i sposób kształtowania na zimno odkuwki drążonej
z kołnierzem
(B1) (11) 235031
(41) 2019 12 02
(51) B21D 19/08 (2006.01)
B21K 1/04 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
(21) 425785 (22)
2018 05 30
(72) SAMOŁYK GRZEGORZ, Turka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54)	Narzędzia i sposób kształtowania na zimno odkuwek cienkościennych
(B1) (11) 235009
(41) 2020 02 10
(51) B21D 19/08 (2006.01)
B21D 41/02 (2006.01)
B21D 24/02 (2006.01)
(21) 426557 (22)
2018 08 06
(72) MICHALCZYK JACEK, Częstochowa (PL);
WIEWIÓROWSKA SYLWIA, Pławno (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54)	Narzędzie do wytwarzania tulei z kołnierzem
(B1) (11) 234996
(41) 2019 10 07
(51) B23B 31/173 (2006.01)
(21) 425062 (22)
2018 03 28
(72) RATYŃSKI MARCIN, Kanie (PL); GOLIK TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) CNC-CBKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(54)	Głowica adaptacyjna przelotowa
(B1) (11) 234994
(41) 2019 09 23
(51) B23C 3/00 (2006.01)
(21) 424981 (22)
2018 03 21
(72) WOJCIECHOWSKI SZYMON, Kościan (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wyznaczania minimalnej grubości warstwy skrawanej
podczas frezowania
(B1)
(51)
(21)
(72)

(11) 234995
(41) 2019 09 23
B23C 3/00 (2006.01)
424982 (22)
2018 03 21
WOJCIECHOWSKI SZYMON, Kościan (PL)
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(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób minimalizacji chropowatości powierzchni podczas
5-osiowego frezowania powierzchni krzywoliniowych
(B1) (11) 234992
(41) 2019 09 09
(51) B23K 101/12 (2006.01)
B23K 26/38 (2014.01)
(21) 424791 (22)
2018 03 07
(72) PUCELIK TOMASZ, Bytów (PL)
(73) KAPEO LASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale (PL)
(54) Sposób wytwarzania uniwersalnej skrzynki przeciwpożarowej
(B1) (11) 234991
(41) 2019 06 17
(51) B27K 5/04 (2006.01)
B27K 3/08 (2006.01)
B27K 3/52 (2006.01)
(21) 423784 (22)
2017 12 08
(72)	NOWAK ROBERT, Łączany (PL)
(73) SEWILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób impregnowania drewnianych elementów stolarki otworowej
(B1) (11) 234993
(41) 2019 09 23
(51) B29C 45/78 (2006.01)
(21) 424980 (22)
2018 03 21
(72) MUSZYŃSKI PAWEŁ, Zbąszynek (PL);
MIERZWICZAK MAGDALENA, Oborniki (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Stanowisko do badań układów systemów chłodzenia form
wtryskowych
(B1) (11) 235008
(41) 2019 11 18
(51) B29C 48/36 (2019.01)
B29C 48/395 (2019.01)
B29C 48/68 (2019.01)
B29C 48/685 (2019.01)
(21) 429566 (22)
2019 04 08
(72) MAJEWSKI ŁUKASZ, Lublin (PL); SIKORA JANUSZ, Ciecierzyn (PL);
DULEBOVÁ LUDMILA, Košice (SK)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ uplastyczniający wytłaczarki
(B1) (11) 235006
(41) 2020 01 13
(51) B29C 48/375 (2019.01)
B29C 48/385 (2019.01)
B29C 48/445 (2019.01)
(21) 426259 (22)
2018 07 09
(72) MISZEWSKI SŁAWOMIR, Brzozówka (PL);
SKOTARCZAK STANISŁAW, Toruń (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Wytłaczarka ślimakowa do tworzyw poużytkowych
(B1) (11) 235067
(41) 2019 04 23
(51) B29C 64/245 (2017.01)
(21) 423191 (22)
2017 10 18
(72) KOSTRZEWA SZYMON, Belsk Duży (PL); WOLNICKI PRZEMYSŁAW,
Kłobuck (PL); WILK KRZYSZTOF, Mysłowice (PL); JOP PIOTR,
Nieczulice (PL)
(73) 3D GENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Drukarka druku przestrzennego o zmiennej objętości komory
roboczej
(B1) (11) 235002
(41) 2019 11 18
(51) B32B 3/12 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
D21H 17/57 (2006.01)
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B32B 27/10 (2006.01)
E04C 2/36 (2006.01)
(21) 425478 (22)
2018 05 09
(72) STAREK MIROSŁAW, Radom (PL)
(73)	NTBH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Kartonowa płyta komórkowa pokryta polimocznikiem
(B1) (11) 235039
(41) 2016 04 25
(51) B32B 3/28 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)
(21) 409789 (22)
2014 10 14
(72) SMARDZEWSKI JERZY, Poznań (PL); KAMISIŃSKI TADEUSZ,
Zabierzów (PL); BATKO WOJCIECH, Rząska (PL); DZIURKA DOROTA,
Środa Wielkopolska (PL); MIRSKI RADOSŁAW, Śrem (PL);
FLACH ARTUR, Kraków (PL); PILCH ADAM, Wisła (PL);
MAJEWSKI ADAM, Inowrocław (PL); ROSZYK EDWARD, Kolniczki (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Płyta komórkowa HDF z rdzeniem falistym i sposób wytwarzania płyty HDF z rdzeniem falistym
(B1) (11) 234904
(41) 2017 12 04
(51) B32B 27/02 (2006.01)
B32B 27/06 (2006.01)
B32B 27/38 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
B32B 3/24 (2006.01)
(21) 417422 (22)
2016 06 03
(72) KULA PIOTR, Łódź (PL); NIEDZIELSKI PIOTR, Dobra Nowiny (PL);
SZYMAŃSKI WITOLD, Łódź (PL); MICHALSKA ANGELIKA, Żychlin (PL);
SZLACHETKA MICHAŁ, Przasnysz (PL); GAŁĄZKA MACIEJ,
Świebodzin (PL)
(73)	ENGINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przasnysz (PL); ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(54) Komponent do produkcji włóknistych kompozytów warstwowych, zbrojonych wysokowytrzymałym grafenem metalurgicznym
oraz sposób wytwarzania tego komponentu
(B1) (11) 235041
(41) 2016 09 12
(51) B32B 27/36 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C09J 175/04 (2006.01)
(21) 411497 (22)
2015 03 06
(72) PRYTKO RYSZARD, Kraków (PL); PIETRZAK ADAM, Tychy (PL)
(73) PRYTKO RYSZARD R-FOLL, Kraków (PL); MARPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Ignatki (PL)
(54) Foliowy laminat barierowy
(B1) (11) 234918
(41) 2018 01 03
(51) B32B 27/36 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08J 11/02 (2006.01)
B65D 65/38 (2006.01)
(21) 417698 (22)
2016 06 23
(72) DZIADOWIEC DAMIAN, Borkowo (PL); SZYMCZAK PIOTR,
Gdynia (PL)
(73)	EUROCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzebielino (PL)
(54) Trójwarstwowa folia opakowaniowa, w szczególności spożywcza
(B1) (11) 234968
(41) 2018 07 30
(51) B32B 29/08 (2006.01)
B32B 27/10 (2006.01)
D21H 19/00 (2006.01)
(21) 420327 (22)
2017 01 26
(72)	NATH EDWARD, Toruń (PL)
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(73) COMBINATH SPÓŁKA JAWNA M. I E. NATH, Toruń (PL)
(54) Tektura falista i sposób wytwarzania tektury falistej
(B1) (11) 235047
(41) 2018 03 26
(51) B32B 43/00 (2006.01)
F16L 55/163 (2006.01)
(21) 418778 (22)
2016 09 20
(72) BOGUTA SZYMON, Nieznanowice (PL);
PIOTROWICZ BARBARA, Nieznanowice (PL); BOGUTA PIOTR,
Nieznanowice (PL); BOGUTA MARCIN, Nieznanowice (PL)
(73) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA INSTBUD STANISŁAW
BOGUTA SPÓŁKA JAWNA, Nieznanowice (PL)
(54) Kompozyt renowacyjny, zwłaszcza wielowarstwowy kompozyt
uszczelniający szybiki, studnie albo kanały
(B1) (11) 234997
(41) 2019 10 07
(51) B42D 25/30 (2014.01)
(21) 425102 (22)
2018 03 30
(72)	NAWROCKI ROMAN, Kraków (PL)
(73) POL-ZDOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54)	Nadruk z zabezpieczeniem przed kopiowaniem, zwłaszcza
na opakowania wyrobów rynkowych
(B1) (11) 234961
(41) 2017 11 20
(51) B44B 1/00 (2006.01)
B44B 1/06 (2006.01)
(21) 417182 (22)
2016 05 12
(72) KIMLA PRZEMYSŁAW, Częstochowa (PL)
(73) KIMLA PRZEMYSŁAW POLCOM, Częstochowa (PL)
(54) Obrotnica elementów wycinanych laserem tnącym
(B1) (11) 234919
(41) 2015 09 14
(51) B60P 3/00 (2006.01)
B60P 3/34 (2006.01)
A61H 33/06 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
B05C 15/00 (2006.01)
(21) 410270 (22)
2014 11 26
(72) JUCHACZ ZDZISŁAW, Grudziądz (PL)
(73) JUCHACZ ZDZISŁAW, Grudziądz (PL)
(54) Pralnia w kontenerach
(B1) (11) 234922
(41) 2019 09 23
(51) B61D 3/00 (2006.01)
(21) 424899 (22)
2018 03 15
(72) MEDWID MARIAN, Poznań (PL); CZERWIŃSKI JAROSŁAW,
Czerwonak (PL); TOMASZEWSKI FRANCISZEK, Poznań (PL);
NOWACZYK TOMASZ, Grabonóg (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT POJAZDÓW
SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54) Stanowisko do załadunku i rozładunku naczep drogowych w systemie transportu kombinowanego kolejowo-drogowego oraz sposób
załadunku i rozładunku naczep drogowych w systemie transportu
kombinowanego kolejowo-drogowego
(B1) (11) 234909
(41) 2019 07 29
(51) B61F 5/00 (2006.01)
B61F 5/04 (2006.01)
(21) 424292 (22)
2018 01 17
(72) MAĆKOWIAK PAWEŁ, Bydgoszcz (PL); URBAŃSKI KRZYSZTOF,
Wielki Komorsk (PL); PŁACZEK DOMINIKA, Łobżenica (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sprzęgło zębate do przekazywania napędu pomiędzy dwoma
ruchomymi względem siebie elementami maszyny
(B1) (11) 234934
(41) 2018 11 19
(51) B62D 9/00 (2006.01)
(21) 425527 (22)
2018 05 14

(72) ZNISZCZYŃSKI ANDRZEJ, Lublin (PL); KOSZAŁKA GRZEGORZ,
Kocudza Druga (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do sterowania skrętem kół pojazdów dwuśladowych, zwłaszcza wieloosiowych
(B1) (11) 234935
(41) 2018 11 19
(51) B62D 9/00 (2006.01)
(21) 425528 (22)
2018 05 14
(72) ZNISZCZYŃSKI ANDRZEJ, Lublin (PL); JONAK JÓZEF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do sterowania skrętem kół pojazdów dwuśladowych, zwłaszcza wieloosiowych
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 235050
(41) 2018 07 16
B62D 33/037 (2006.01)
420132 (22)
2017 01 09
KRAWCZYK PRZEMYSŁAW, Sieradz (PL)
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
Słupek środkowy naczepy

(B1) (11) 235049
(41) 2018 07 16
(51) B62D 63/06 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
(21) 420123 (22)
2017 01 07
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Platforma sadownicza
(B1) (11) 234971
(41) 2018 03 12
(51) B62D 63/06 (2006.01)
B60P 3/025 (2006.01)
E04H 3/12 (2006.01)
(21) 421849 (22)
2017 06 08
(72) WALKOWICZ DAMIAN, Wrocław (PL)
(73) KEGGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Rozkładana przyczepa
(B1) (11) 235071
(41) 2019 10 07
(51) B65B 29/02 (2006.01)
B65B 1/30 (2006.01)
(21) 425130 (22)
2018 04 05
(72)	NOWAK ANDRZEJ, Baranowo (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BELIN
WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania, układania i pakowania torebek infuzyjnych, zwłaszcza do zaparzania
(B1) (11) 234969
(41) 2018 12 03
(51) B65D 41/08 (2006.01)
F28F 9/00 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
(21) 421715 (22)
2017 05 26
(72)	NIEWOLAK RAFAŁ, Gdańsk (PL); PLASTIC AGUSTIN PABLO
SANCHEZ, Gdańsk (PL); KUŹMA MARIUSZ, Sopot (PL)
(73)	AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Obudowa urządzenia zwłaszcza wymiennika ciepła
(B1) (11) 234974
(41) 2019 03 25
(51) B65D 83/04 (2006.01)
(21) 422907 (22)
2017 09 19
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Dozownik
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(B1) (11) 235060
(41) 2018 10 22
(51) B65D 85/32 (2006.01)
B65D 77/04 (2006.01)
(21) 421794 (22)
2017 06 05
(72)	LINEK CEZARY, Żuromin (PL)
(73)	LINEK CEZARY, Żuromin (PL)
(54) Opakowanie foliowe na wypraskę z jajkami
(B1) (11) 234962
(41) 2018 02 26
(51) B65D 88/74 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
(21) 418464 (22)
2016 08 25
(72) BABIJ MACIEJ, Lębork (PL); KLIMECKI JAN, Lębork (PL);
TRYPLER TOMASZ, Lębork (PL); SNARSKI RYSZARD, Lębork (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AMG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork (PL)
(54) Kontener specjalny
(B1) (11) 235089
(41) 2018 01 15
(51) B65G 39/00 (2006.01)
G01L 1/00 (2006.01)
G01B 7/00 (2006.01)
(21) 421656 (22)
2017 05 22
(72) KASZUBA DAMIAN, Legnica (PL); KISIELEWSKI WALDEMAR,
Ligota Wołczyńska (PL); KRÓL ROBERT, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do badania oporów obracania krążników
(B1) (11) 235035
(41) 2019 09 23
(51) B66B 3/00 (2006.01)
(21) 428268 (22)
2018 12 19
(72)	LONGWIC RAFAŁ, Lublin (PL); SZYDŁO KAMIL, Lublin (PL);
CHONIAWKO PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ i sposób oceny komfortu dźwigu
(B1) (11) 235055
(41) 2018 10 22
(51) B67D 7/08 (2010.01)
G06Q 50/00 (2012.01)
(21) 421264 (22)
2017 04 10
(72)	GORAWSKI MARCIN, Gliwice (PL); GORAWSKA ANNA,
Gliwice (PL); PASTERAK KRZYSZTOF, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób inteligentnego wykrywania anomalii w torze przepływu
paliwa na stacjach paliw
(B1) (11) 235046
(41) 2018 02 12
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C08B 37/08 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
(21) 418199 (22)
2016 08 04
(72) SZYMALAK SYLWESTER JÓZEF, Łódź (PL); WIELGOSIŃSKI
GRZEGORZ, Łódź (PL); MODRZEJEWSKA ZOFIA, Łódź (PL)
(73) ORGANIKA-CAR SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanokompozytowych związków fotosensybilizatora
(B1) (11) 235061
(41) 2019 02 11
(51) C01B 32/198 (2017.01)
(21) 422466 (22)
2017 08 07
(72) KOCOT KARINA, Zaborze (PL); FEIST BARBARA, Katowice (PL);
SITKO RAFAŁ, Sosnowiec (PL); NYCZ JACEK, Chorzów (PL);
SZALA MARCIN, Chorzów (PL); WANTULOK JAKUB, Wisła (PL);
BYRDY KRZYSZTOF, Lipowa (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób oczyszczania tlenku grafenu
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(B1) (11) 235074
(41) 2017 04 24
(51) C01B 33/12 (2006.01)
C01B 33/18 (2006.01)
(21) 414432 (22)
2015 10 19
(72) PULIT-PROCIAK JOLANTA, Kraków (PL); BANACH MARCIN,
Górka Stogniowska (PL); STAROŃ PAWEŁ, Kraków (PL);
STAROŃ ANITA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanokrystalicznego tlenku krzemu
(B1) (11) 235014
(41) 2019 02 11
(51) C01F 5/00 (2006.01)
C01G 31/02 (2006.01)
C01G 15/00 (2006.01)
(21) 422421 (22)
2017 08 01
(72) BOSACKA MONIKA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszany tlenek w trójskładnikowym układzie tlenków metali
zawierającym tlenek magnezu-tlenek indu(III)-tlenek wanadu(V)
i sposoby wytwarzania mieszanego tlenku w trójskładnikowym
układzie tlenków metali zawierająca tlenek magnezu-tlenek indu(III)-tlenek wanadu(V)
(B1) (11) 235013
(41) 2018 10 08
(51) C01G 31/00 (2006.01)
C01G 49/00 (2006.01)
C01G 35/00 (2006.01)
(21) 421009 (22)
2017 03 28
(72) FILIPEK ELŻBIETA, Szczecin (PL); PIZ MATEUSZ, Szczecin (PL);
DĄBROWSKA GRAŻYNA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Związek chemiczny o strukturze rutylu zawierający żelazo, tantal, wanad i tlen oraz sposoby wytwarzania związku chemicznego
o strukturze rutylu zawierającego żelazo, tantal, wanad i tlen
(B1) (11) 235015
(41) 2019 07 15
(51) C01G 31/00 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
C09K 11/82 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
(21) 424228 (22)
2018 01 10
(72) PIZ MATEUSZ, Szczecin (PL); FILIPEK ELŻBIETA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Ograniczony roztwór stały w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych zawierający wanad, iterb, itr i tlen oraz
sposoby wytwarzania ograniczonego roztworu stałego
(B1) (11) 235073
(41) 2016 04 11
(51) C02F 1/44 (2006.01)
B01D 61/14 (2006.01)
(21) 409719 (22)
2014 10 06
(72) RELIGA PAWEŁ, Wielogóra (PL); KOWALIK-KLIMCZAK ANNA,
Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Sposób odsalania chromowych ścieków garbarskich w procesie
nanofiltracji
(B1) (11) 234913
(41) 2015 03 02
(51) C02F 11/04 (2006.01)
A01C 3/02 (2006.01)
C05F 3/06 (2006.01)
(21) 405131 (22)
2013 08 26
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(72) KONIECZNY RYSZARD, Drezdenko (PL); MYCZKO ANDRZEJ,
Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Urządzenie grzewcze reaktora do metanowej fermentacji gnojowicy
(B1) (11) 234953
(41) 2017 01 16
(51) C03B 27/04 (2006.01)
(21) 413030 (22)
2015 07 06
(72) BALEWSKI MARCIN, Krotoszyny (PL); JABŁOŃSKI PIOTR,
Czersk (PL)
(73) WUTKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śliwice (PL)
(54) Sposób hartowania formatek szklanych z zachowaniem równomiernego naprężenia wewnętrznego na całej powierzchni
(B1) (11) 234959
(41) 2017 09 11
(51) C03C 10/00 (2006.01)
C03C 14/00 (2006.01)
H01B 3/08 (2006.01)
(21) 416450 (22)
2016 03 10
(72) SYNKIEWICZ BEATA, Kraków (PL); SZWAGIERCZAK DOROTA,
Kraków (PL); KULAWIK JAN, Kraków (PL); MANJAKKAL LIBU, Kraków (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Folia ceramiczna o niskiej stałej dielektrycznej
(B1) (11) 234920
(41) 2019 06 17
(51) C04B 7/00 (2006.01)
C04B 7/36 (2006.01)
C04B 7/44 (2006.01)
C04B 22/12 (2006.01)
C04B 22/14 (2006.01)
(21) 423890 (22)
2017 12 14
(72)	NOPARLIK HENRYK, Strzelce Opolskie (PL); PUTRA WOJCIECH,
Działoszyn (PL); PODKOWA PIOTR, Opole (PL); BUJAK RAFAŁ, Kępa (PL);
KACPERAK MAREK, Strzelce Opolskie (PL)
(73) CEMENTOWNIA ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(54) Kompozycja do wytwarzania klinkieru oraz sposób wytwarzania klinkieru
(B1) (11) 235091
(41) 2018 11 19
(51) C04B 26/26 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
C04B 14/04 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
(21) 426039 (22)
2018 06 22
(72) WOSZUK AGNIESZKA, Lublin (PL); FRANUS WOJCIECH,
Prawiedniki (PL); GĄSIOREK PAWEŁ, Kraków (PL);
BŁAŻEJEWSKI KRZYSZTOF, Józefów (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); BITUM LOGISTIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Batorska (PL);
BŁAŻEJOWSKI KRZYSZTOF, Józefów (PL)
(54) Sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy
(B1) (11) 235097
(41) 2019 07 15
(51) C05F 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05B 17/00 (2006.01)
(21) 424243 (22)
2018 01 10
(72) BALAWEJDER MACIEJ, Albigowa (PL); ANTOS PIOTR, Rzeszów (PL);
GORZELANY JÓZEF, Rzeszów (PL); MATŁOK NATALIA, Zasów (PL);
KANIA KRZYSZTOF, Niepołomice (PL); WITEK GRZEGORZ, Płoki (PL)
(73) DR. GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chrzanów (PL); UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania rozpuszczalnego nawozu

(B1)
(51)
(21)
(30)
(72)
(73)
(54)

(11) 234902
(41) 2015 10 26
C05F 9/00 (2006.01)
412117 (22)
2015 04 24
102014105765.1 2014 04 24
DE
BÜCHNER THOMAS, Kreischa (DE); HUBER AXEL, Dresden (DE)
STRABAG UMWELTTECHNIK GMBH, Düsseldorf (DE)
Proces fermentacji suchej oraz instalacja do przetwarzania odpadów

(B1) (11) 234964
(41) 2018 04 23
(51) C05F 17/00 (2006.01)
C02F 11/16 (2006.01)
C05F 9/04 (2006.01)
(21) 419057 (22)
2016 10 11
(72) BOREK ROBERT, Nawojowa (PL)
(73) KOMPOSTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz (PL)
(54) Sposób przyspieszania osiągnięcia fazy termofilnej kompostowania zwłaszcza w pryzmach statycznych otwartych
(B1) (11) 234931
(41) 2018 09 10
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
(21) 424872 (22)
2018 03 14
(72) SKRZYPCZAK DAWID, Wrocław (PL); WITEK-KROWIAK ANNA,
Wrocław (PL); PODSTAWCZYK DARIA, Jelcz-Laskowice (PL);
DAWIEC-LIŚNIEWSKA ANNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulatu kompozytowego z mikroelementem
(B1) (11) 235027
(41) 2019 09 09
(51) C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424695 (22)
2018 02 27
(72) POTANIEC BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-4-metoksychalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-4-metoksychalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(B1) (11) 234948
(41) 2015 10 12
(51) C07D 239/69 (2006.01)
(21) 410595 (22)
2014 12 19
(72) ORTYL EWELINA, Wrocław (PL); ZIELIŃSKA SONIA, Siechnice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) 4-[(E)-[4-[N-metylo-N-[2-(etoksy)-etylo]amino]fenylo]azo]-N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)benzenosulfonoamid i sposób jego
wytwarzania
(B1) (11) 235028
(41) 2019 11 18
(51) C07D 309/10 (2006.01)
(21) 425550 (22)
2018 05 15
(72)	GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL); SYSAK ANGELIKA,
Wrocław (PL); PAWLAK ALEKSANDRA, Poznań (PL);
WŁOCH ALEKSANDRA, Wrocław (PL); OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
BOŻENA, Wrocław (PL); KLESZCZYŃSKA HALINA, Wrocław (PL);
MAZUR MARCELINA, Rybnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (4S,5S,6R)-5-t-bromo - 4 -r-(2’,5’- dimet ylofenylo)- 6 - cmetylotetrahydropiran-2-on oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 235029
(41) 2019 11 18
(51) C07D 309/10 (2006.01)
(21) 425551 (22)
2018 05 15
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(72)	GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL); SYSAK ANGELIKA,
Wrocław (PL); PAWLAK ALEKSANDRA, Poznań (PL);
WŁOCH ALEKSANDRA, Wrocław (PL); OBMIŃSKA-MRUKOWICZ
BOŻENA, Wrocław (PL); KLESZCZYŃSKA HALINA, Wrocław (PL);
MAZUR MARCELINA, Rybnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (4R,5R,6S)-5-t-bromo - 4 -r-(2’,5’-dimet ylofenylo)- 6 -cmetylotetrahydropiran-2-on oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 234967
(41) 2018 05 21
(51) C07D 413/06 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 419451 (22)
2016 11 14
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); BIEDZIAK AGNIESZKA,
Wronki (PL); KOT MARIUSZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Czwartorzędowe halogenki zawierające kation difenokonazolu
sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy
(B1) (11) 234923
(41) 2017 12 04
(51) C07F 7/30 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
(21) 421839 (22)
2017 06 08
(72) KAŹMIERCZAK JOANNA, Stęszew (PL); HRECZYCHO GRZEGORZ,
Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań (PL)
(54)	Germano-funkcjonalizowane dwupodstawione digermoksysilseskwioksany o strukturze niedomkniętej klatki oraz metoda
otrzymywania germano-funkcjonalizowanych dwupodstawionych
digermoksysilseskwioksanów o strukturze niedomkniętej klatki
(B1) (11) 235017
(41) 2018 03 26
(51) C07F 9/10 (2006.01)
A61K 31/662 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 418654 (22)
2016 09 12
(72)	GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1’,2’-Di{2-[(2’’E)-2’’-butylideno-1’’,3’’,3’’-trimetylo]cykloheksylo}acetylo-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób otrzymywania
1’,2’-di{2-[(2’’E)-2’’-butylideno-1’’,3’’,3’’-trimetylo]cykloheksylo}acetylo-sn-glicero-3’-fosfocholiny
(B1) (11) 235025
(41) 2018 10 08
(51) C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 421050 (22)
2017 03 29
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-3-metoksyflawon
i sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-3metoksyflawonu
(B1) (11) 235026
(41) 2018 10 08
(51) C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 421052 (22)
2017 03 29
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3-O-β-D-gencjobiozylo-4’-hydroksyflawon i sposób wytwarzania 3-O-β-D-gencjobiozylo-4’-hydroksyflawonu
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(B1) (11) 234956
(41) 2017 05 08
(51) C07K 16/12 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
(21) 414504 (22)
2015 10 27
(72) KORZENIOWSKA-KOWAL AGNIESZKA, Miękinia (PL); LIPIŃSKI
TOMASZ, Wrocław (PL); SKOWICKI MICHAŁ, Wałbrzych (PL);
ZIÓŁKOWSKI PIOTR, Wrocław (PL); SZKUDLAREK JERZY, Wrocław (PL);
GAMIAN ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK
ROZWOJU TECHNOLOGII, Wrocław (PL)
(54) Przeciwciało monoklonalne swoiste wobec antygenu bakteryjnego, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie do wykrywania
komórek nowotworowych
(B1) (11) 235056
(41) 2018 10 22
(51) C08F 6/12 (2006.01)
C08F 220/06 (2006.01)
C08F 220/14 (2006.01)
(21) 421341 (22)
2017 04 19
(72) MILEWSKI ANDRZEJ, Gliwice (PL); ZDYBAŁ DOMINIK, Kraków (PL);
BABILAS DOROTA, Żory (PL); DYDO PIOTR, Ornontowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób syntezy i oczyszczania kopolimerów kwasu (met)akrylowego z ich soli
(B1) (11) 235090
(41) 2019 01 14
(51) C08G 63/42 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
C08G 63/91 (2006.01)
C08G 64/02 (2006.01)
C08G 64/42 (2006.01)
A61K 47/60 (2017.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 422091 (22)
2017 07 03
(72) JASZCZ KATARZYNA, Gliwice (PL); MRÓWKA MACIEJ, Rybnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Polimerowe związki biologicznie aktywne o działaniu przeciwnowotworowym, sposób ich otrzymywania i zastosowanie
(B1) (11) 235063
(41) 2019 03 11
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 83/05 (2006.01)
C08L 83/06 (2006.01)
C08K 5/5419 (2006.01)
C08K 5/549 (2006.01)
B29C 48/405 (2019.01)
(21) 422797 (22)
2017 09 09
(72)	NIEMCZYK ARKADIUSZ, Długie (PL); DZIUBEK KATARZYNA,
Opole (PL); CZAJA KRYSTYNA, Opole (PL); SACHER-MAJEWSKA
BEATA, Opole (PL); SZOŁYGA MARIUSZ, Koszalin (PL);
MARCINIEC BOGDAN, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin
(B1) (11) 235064
(41) 2019 03 11
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 83/05 (2006.01)
C08L 83/06 (2006.01)
C08K 5/5419 (2006.01)
C08K 5/549 (2006.01)
(21) 422798 (22)
2017 09 09
(72)	NIEMCZYK ARKADIUSZ, Długie (PL); DZIUBEK KATARZYNA,
Opole (PL); CZAJA KRYSTYNA, Opole (PL); SACHER-MAJEWSKA
BEATA, Opole (PL); SZOŁYGA MARIUSZ, Koszalin (PL); MARCINIEC
BOGDAN, Swarzędz (PL)
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(73) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Kompozyty na osnowie poliolefin
(B1) (11) 234952
(41) 2016 04 11
(51) C09J 103/02 (2006.01)
B27D 1/00 (2006.01)
D21J 1/08 (2006.01)
(21) 409650 (22)
2014 09 30
(72) MONDER SŁAWOMIR, Warszawa (PL); NICEWICZ DANUTA,
Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyt pilśniowych w technologii suchego
formowania
(B1) (11) 234916
(41) 2019 06 17
(51) C09K 3/14 (2006.01)
B05D 5/02 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
(21) 423835 (22)
2017 12 11
(72)	LIPIEŃSKA XENIA, Strzelno (PL); GŁOWSKA JUSTYNA,
Niestronno (PL)
(73) SANPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wymysłowice (PL)
(54) Kompozycja antypoślizgowa, zwłaszcza do brodzików i wanien
i sposób wykonania powłoki antypoślizgowej
(B1) (11) 235072
(41) 2019 08 12
(51) C09K 3/18 (2006.01)
B27K 3/52 (2006.01)
E01H 10/00 (2006.01)
(21) 428050 (22)
2018 12 04
(72) SPISAK WOJCIECH, Opole (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ALCOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału uszorstniającego
(B1) (11) 235087
(41) 2018 08 27
(51) C09K 8/52 (2006.01)
C09K 8/32 (2006.01)
(21) 420635 (22)
2017 02 23
(72) BLAŻ SŁAWOMIR, Świerzowa (PL); ULIASZ MAŁGORZATA,
Krosno (PL); SZAJNA ANNA, Rogi (PL); ZIMA GRZEGORZ, Jasło (PL);
JASIŃSKI BARTŁOMIEJ, Iwonicz (PL); SZUBRA GRZEGORZ,
Targowiska (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Wiertnicza ciecz przemywająca
(B1) (11) 234979
(41) 2019 06 03
(51) C09K 17/14 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
(21) 423595 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB BOŻENA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); TARCZYŃSKA BEATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób hydrofobizacji gruntów spoistych
(B1) (11) 234985
(41) 2019 06 03
(51) C09K 17/14 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
(21) 423602 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB BOŻENA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); TARCZYŃSKA BEATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
KOENIG KORNELIA, Kędzierzyn-Koźle (PL); BABIAK MICHAŁ,
Swarzędz (PL)

(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54)	Grunt hydrofobizowany
(B1) (11) 234981
(41) 2019 06 03
(51) C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
(21) 423597 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB BOŻENA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); TARCZYŃSKA BEATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób hydrofobizacji gruntów spoistych
(B1) (11) 234982
(41) 2019 06 03
(51) C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
(21) 423598 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB BOŻENA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób hydrofobizacji gruntów spoistych
(B1) (11) 234983
(41) 2019 06 03
(51) C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
(21) 423599 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB BOŻENA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); TARCZYŃSKA BEATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób hydrofobizacji gruntów spoistych
(B1) (11) 234984
(41) 2019 06 03
(51) C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
(21) 423601 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB BOŻENA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób hydrofobizacji gruntów
(B1) (11) 234987
(41) 2019 06 03
(51) C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
(21) 423604 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB BOŻENA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
JASZKIEWICZ ANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); BABIAK MICHAŁ,
Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54)	Grunt hydrofobizowany
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(B1) (11) 234988
(41) 2019 06 03
(51) C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
(21) 423605 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB BOŻENA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); TARCZYŃSKA BEATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
JASZKIEWICZ ANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); BABIAK MICHAŁ,
Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54)	Grunt hydrofobizowany
(B1) (11) 234989
(41) 2019 06 03
(51) C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
(21) 423606 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB BOŻENA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); TARCZYŃSKA BEATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
FLESZER JOANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); BABIAK MICHAŁ,
Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54)	Grunt hydrofobizowany
(B1) (11) 234990
(41) 2019 06 03
(51) C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
(21) 423607 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB BOŻENA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
FLESZER JOANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); BABIAK MICHAŁ,
Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54)	Grunt hydrofobizowany
(B1) (11) 234980
(41) 2019 06 03
(51) C09K 17/44 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
(21) 423596 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB BOŻENA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób hydrofobizacji gruntów spoistych
(B1) (11) 234986
(41) 2019 06 03
(51) C09K 17/44 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
(21) 423603 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB BOŻENA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
KOENIG KORNELIA, Kędzierzyn-Koźle (PL); BABIAK MICHAŁ,
Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54)	Grunt hydrofobizowany
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(B1) (11) 235099
(41) 2019 08 12
(51) C09K 17/52 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
B09C 1/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 424508 (22)
2018 02 05
(72)	GOLIK MAREK, Rybnik (PL)
(73)	EKO M. GOLIK, J. KONSEK, A. SERWOTKA SPÓŁKA JAWNA,
Rybnik (PL)
(54) Sposób wytwarzania podłoża rekultywacyjnego z wykorzystaniem selektywnie odbieranych popiołów z gospodarstw domowych
(B1) (11) 234905
(41) 2018 03 26
(51) C10B 45/02 (2006.01)
(21) 418714 (22)
2016 09 15
(72) KOŁODZIEJ ZDZISŁAW, Ruda Śląska (PL); TOPOLSKI JAROSŁAW,
Warszawa (PL); ISAJEW SERGIUSZ, Częstochowa (PL)
(73)	HPH-HUTMASZPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(54) Ubijarka jednomłotowa oraz zespół ubijający
(B1) (11) 235081
(41) 2018 03 26
(51) C10B 53/00 (2006.01)
(21) 418766 (22)
2016 09 20
(72) KWIATKOWSKI MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, KRAKÓW (PL)
(54) Sposób jednorodnej karbonizacji i aktywacji materiałów organicznych oraz urządzenie do wysokoefektywnej jednorodnej
karbonizacji i aktywacji materiałów organicznych
(B1) (11) 234963
(41) 2018 03 12
(51) C10B 53/07 (2006.01)
(21) 418506 (22)
2016 08 30
(72) KAMIŃSKI DARIUSZ, Warszawa (PL); KLEIN MAREK, Gdańsk (PL);
HEDA ŁUKASZ, Gdańsk (PL)
(73) METAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do pirolizy odpadów
(B1) (11) 235085
(41) 2018 07 02
(51) C10L 5/44 (2006.01)
(21) 420018 (22)
2016 12 28
(72) SOBOLEWSKI ALEKSANDER, Zabrze (PL); IGNASIAK KARINA,
Tworóg (PL); CZARDYBON AGATA, Mikołów (PL); REJDAK MICHAŁ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(54) Sposób wytwarzania peletów paliwowych z termicznie przetworzonej biomasy roślinnej
(B1) (11) 234957
(41) 2017 09 11
(51) C10M 139/04 (2006.01)
(21) 416291 (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) 234958
(41) 2017 09 11
(51) C10M 139/04 (2006.01)
(21) 416292 (22)
2016 02 28
(72) KALBARCZYK ADRIAN, Lublin (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementów metalowych
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(B1) (11) 235080
(41) 2018 03 26
(51) C10M 173/00 (2006.01)
C10M 177/00 (2006.01)
(21) 418686 (22)
2016 09 13
(72) WINNICKI MARCIN, Włocławek (PL)
(73) WINNICKI MARCIN FABER-CNC, Włocławek (PL)
(54) Chłodziwo emulsyjne do obróbki skrawaniem oraz sposób
wytwarzania chłodziwa emulsyjnego do obróbki skrawaniem
(B1) (11) 235012
(41) 2017 05 08
(51) C11C 3/00 (2006.01)
C07D 303/42 (2006.01)
(21) 414672 (22)
2015 11 04
(72) MILCHERT EUGENIUSZ, Szczecin (PL); KŁOS MARLENA,
Szczecin (PL); MALARCZYK KORNELIA, Białuń (PL);
KORONKA MARTA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób epoksydowania oleju ogórecznikowego
(B1) (11) 235053
(41) 2018 09 24
(51) C12P 19/26 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 420924 (22)
2017 03 21
(72) KAPELA TOMASZ, Łódź (PL); GRABOWSKI TOMASZ, Tczew (PL)
(73) BIOLOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Miasto (PL)
(54) Sposób wytwarzania kwasu hialuronowego
(B1) (11) 235016
(41) 2017 11 06
(51) C12P 19/60 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 416996 (22)
2016 04 26
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); PLĄSKOWSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL);
URBANIAK MONIKA, Bytom (PL); STĘPIEŃ ŁUKASZ, Poznań (PL);
JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL); WŁADYKA OLGA, Wodniki (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 7-O-β-D-4’’-metoksyglukopiranozylo-4’hydroksyizoflawonu
(B1) (11) 235024
(41) 2018 10 08
(51) C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 421048 (22)
2017 03 29
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA,
Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3-O-β-D-glukopiranozyloflawonu
(B1) (11) 235018
(41) 2018 02 26
(51) C12P 33/02 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
(21) 420191 (22)
2017 01 13
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); KANCELISTA ANNA,
Siechnice (PL); URBANIAK MONIKA, Bytom (PL); STĘPIEŃ ŁUKASZ,
Poznań (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu
(B1) (11) 235022
(41) 2018 09 24
(51) C12P 33/02 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
(21) 420946 (22)
2017 03 22

(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); KANCELISTA ANNA,
Siechnice (PL); STEMPNIEWICZ REGINA, Wrocław (PL);
OSKIERA MICHAŁ, Żyrardów (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 6β-hydroksyandrost-4-en-3,17-dionu
(B1) (11) 235019
(41) 2017 12 18
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
(21) 420192 (22)
2017 01 13
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA,
Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL);
URBANIAK MONIKA, Bytom (PL); KANCELISTA ANNA, Siechnice (PL);
STĘPIEŃ ŁUKASZ, Poznań (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3β,7α-dihydroksyandrost-5-en-17-onu
(B1) (11) 235020
(41) 2017 12 18
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/12 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
(21) 420193 (22)
2017 01 13
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA,
Wrocław (PL); KANCELISTA ANNA, Siechnice (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); URBANIAK MONIKA, Bytom (PL);
STĘPIEŃ ŁUKASZ, Poznań (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3β,7α,17α-trihydroksyandrost-5-enu
(B1) (11) 235021
(41) 2018 09 24
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 420945 (22)
2017 03 22
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); HOC NATALIA, Żagań (PL);
DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA,
Wrocław (PL); GRZESZCZUK JAKUB, Opole (PL); PLĄSKOWSKA
ELŻBIETA, Wrocław (PL); URBANIAK MONIKA, Bytom (PL);
STĘPIEŃ ŁUKASZ, Poznań (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3β,7α-dihydroksyandrost-5-en-17-onu
(B1) (11) 235023
(41) 2018 09 24
(51) C12P 33/06 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
(21) 420947 (22)
2017 03 22
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); KANCELISTA ANNA,
Siechnice (PL); STEMPNIEWICZ REGINA, Wrocław (PL);
OSKIERA MICHAŁ, Żyrardów (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3β,6β-dihydroksyandrost-4-en-17-onu
(B1) (11) 234915
(41) 2017 04 24
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 414469 (22)
2015 10 23
(72) PAWLAK MAGDALENA, Warszawa (PL); KIKULSKA AGNIESZKA,
Rożental (PL); WILANOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL); WILCZYŃSKI
BARTOSZ, Warszawa (PL); WESOŁY JOANNA, Kamińsko (PL)
(73) INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykrywania zwiększonego ryzyka zachorowania
na raka nerki oraz zastosowania genotypowych wariantów genów
GRHL1 i/lub GRHL2 i/lub GRHL3

Nr 5/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 235098
(41) 2019 08 12
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
C12N 15/29 (2006.01)
(21) 424490 (22)
2018 02 02
(72) PLICH JAROSŁAW, Młochów (PL); ŚLIWKA JADWIGA,
Młochów (PL); ZIMNOCH-GUZOWSKA EWA, Mroków (PL)
(73) INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radzików (PL)
(54) Sposób identyfikacji obecności genu Sen2 warunkującego odporność roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na porażenie przez osiem
patotypów grzyba Synchytrium endobioticum (Schilberszky) Percival
(B1) (11) 235070
(41) 2019 07 29
(51) C22C 23/00 (2006.01)
C22C 23/06 (2006.01)
(21) 424338 (22)
2018 01 22
(72) ROGAL ŁUKASZ, Kraków (PL); DUTKIEWICZ JAN, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Kraków (PL)
(54) Ultra-lekki stop magnezu do odlewania tiksotropowego

17

(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Falochron generujący energię elektryczną
(B1) (11) 234938
(41) 2019 12 16
(51) E02B 3/06 (2006.01)
(21) 425933 (22)
2018 06 15
(72) PIETKIEWICZ MATEUSZ, Pisz (PL); OSTROWSKI ANDRZEJ,
Gawłówek (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Falochron generujący energię elektryczną
(B1) (11) 234939
(41) 2019 12 16
(51) E02B 3/06 (2006.01)
(21) 425940 (22)
2018 06 15
(72) PIETKIEWICZ MATEUSZ, Pisz (PL); OSTROWSKI ANDRZEJ,
Gawłówek (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Falochron generujący energię elektryczną

(B1) (11) 235037
(41) 2014 12 08
(51) C23C 18/30 (2006.01)
C23C 18/36 (2006.01)
(21) 404234 (22)
2013 06 06
(72) CIEŻ MICHAŁ, Kraków (PL); KULAWIK JAN, Kraków (PL);
PRUSZOWSKI ZBIGNIEW, Rybnik (PL); KOWALIK PIOTR,
Gierałtowice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Pasta katalityczna do wytwarzania selektywnych warstw metalicznych Ni-P, Co-P, Ni-Co-P i sposób wytwarzania selektywnych
warstw metalicznych Ni-P, Co-P, Ni-Co-P z użyciem pasty katalitycznej

(B1) (11) 234945
(41) 2020 01 02
(51) E03F 5/10 (2006.01)
E03F 5/00 (2006.01)
E03F 5/18 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
(21) 426087 (22)
2018 06 27
(72) MASŁOŃ ADAM, Rzeszów (PL); CZARNOTA JOANNA,
Chotyniec (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Zbiornik ścieków oczyszczonych

(B1) (11) 234970
(41) 2018 12 03
(51) D21B 1/02 (2006.01)
D21C 5/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 421745 (22)
2017 05 29
(72) PRZYBYSZ PIOTR, Łódź (PL); PRZYBYSZ KAMILA, Łódź (PL)
(73) PRODUCENT WYROBÓW PAPIERNICZYCH JACK-POL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oława (PL)
(54) Sposób hydrodynamicznego niszczenia dokumentów papierowych

(B1) (11) 234936
(41) 2019 12 16
(51) E03F 7/00 (2006.01)
E03F 3/04 (2006.01)
E03B 3/02 (2006.01)
F16K 15/04 (2006.01)
(21) 425902 (22)
2018 06 12
(72) PAWEŁEK KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(73) PAWEŁEK KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(54) Zawór zwrotny do kanalizacji grawitacyjnej oraz sposób regulacji dopływu wody w sieci kanalizacji grawitacyjnej

(B1) (11) 235051
(41) 2018 07 30
(51) E01B 35/10 (2006.01)
(21) 420214 (22)
2017 01 16
(72) KAMPCZYK ARKADIUSZ, Rusinowice (PL)
(73) KAMPCZYK ARKADIUSZ, Rusinowice (PL)
(54) Zespół przekładnic magnetyczno-pomiarowych do pomiaru
parametrów geometrycznych torów i rozjazdów
(B1) (11) 234928
(41) 2018 07 16
(51) E01F 9/60 (2016.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
(21) 424420 (22)
2018 01 30
(72) KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka (PL)
(73) RECAERUS LTD, Londyn (GB)
(54) Podstawa znaku drogowego
(B1) (11) 234937
(41) 2019 12 16
(51) E02B 3/06 (2006.01)
(21) 425932 (22)
2018 06 15
(72) PIETKIEWICZ MATEUSZ, Pisz (PL); OSTROWSKI ANDRZEJ,
Gawłówek (PL)

(B1) (11) 235058
(41) 2018 12 03
(51) E04B 9/06 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 3/28 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
(21) 421756 (22)
2017 05 30
(72) SZYMAŃSKI ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) SZYMAŃSKI ANDRZEJ LARS, Poznań (PL)
(54) Profil z listwą łącznikową do mocowania elementów sufitu
podwieszanego
(B1) (11) 235065
(41) 2019 04 08
(51) E04D 13/068 (2006.01)
E04D 13/072 (2006.01)
E04D 13/064 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
(21) 423091 (22)
2017 10 06
(72) BURYŁO SZCZEPAN, Kraków (PL)
(73)	GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Balice (PL)
(54) Zespół mocowania orynnowania
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(B1) (11) 234943
(41) 2020 01 02
(51) E04F 11/035 (2006.01)
E04F 11/104 (2006.01)
(21) 426053 (22)
2018 06 25
(72)	ADAMCIO ANDRZEJ, Szprotawa (PL)
(73)	ADAMCIO ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
ANMET, Szprotawa (PL)
(54) Stopień schodów zabiegowych oraz schody zabiegowe wykonane z tych stopni

(B1) (11) 234940
(41) 2020 01 02
(51) F02M 65/00 (2006.01)
F02M 61/16 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
(21) 425995 (22)
2018 06 20
(72) MONIETA JAN, Szczecin (PL)
(73)	AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób i urządzenie pomiaru maksymalnej siły tarcia między korpusem a iglicą rozpylacza wtryskiwacza tłokowych silników spalinowych

(B1) (11) 235042
(41) 2016 05 23
(51) E21B 19/24 (2006.01)
E21B 19/16 (2006.01)
(21) 412265 (22)
2013 08 26
(30) 1250970-9
2012 08 30
SE
(86) 2013 08 26
PCT/SE13/50997
(87) 2014 03 06
WO14/035318
(72)	NYSTRÖM SVEN-OLOV, Örebro (SE); OLSSON JAN, Örebro (SE)
(73)	Epiroc Rock Drills Aktiebolag, Örebro (SE)
(54) Sposób utrzymywania wiertła, urządzenie utrzymujące wiertło
oraz pojazd zawierający takie urządzenie utrzymujące wiertło

(B1) (11) 234927
(41) 2019 07 29
(51) F04B 9/02 (2006.01)
F04B 17/06 (2006.01)
(21) 424393 (22)
2018 01 27
(72) WOJTECKI TOMASZ, Radomsko (PL)
(73)	LINTER MINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski (PL)
(54) Zespół pompowy, zwłaszcza przenośnika taśmowego

(B1) (11) 235077
(41) 2017 09 11
(51) E21B 21/02 (2006.01)
E21B 33/02 (2006.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F16L 27/08 (2006.01)
(21) 416451 (22)
2016 03 10
(72) DUŹNIAK MIROSŁAW, Kozy (PL); LASEK JAROSŁAW,
Bielsko-Biała (PL); MAŁEK KAMIL, Kozy (PL); NORYMBERCZYK
ŁUKASZ, Bielsko-Biała (PL)
(73)	ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy (PL)
(54) Zespół uszczelnienia głowic płuczkowych urządzeń wiertniczych
(B1) (11) 235082
(41) 2018 06 04
(51) E21D 11/38 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
E21C 41/18 (2006.01)
(21) 419625 (22)
2016 11 29
(72)	GRANIECZNY LESZEK, Rybnik (PL); MATERZOK WOJCIECH,
Radlin (PL); MARKS GRZEGORZ, Gaszowice (PL)
(73) ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ ZOK II SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(54) Sposób prowadzenia robót przygotowawczych w grubym pokładzie węgla pod zawałem
(B1) (11) 235094
(41) 2019 05 20
(51) E21F 17/18 (2006.01)
E21C 35/23 (2006.01)
G08B 21/16 (2006.01)
(21) 423485 (22)
2017 11 17
(72) DZIURZYŃSKI WACŁAW, Kraków (PL); KRACH ANDRZEJ,
Kraków (PL); WASILEWSKI STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU-POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Kraków (PL)
(54) Sposób i układ sterowania górniczą maszyną urabiającą w ścianach metanowych
(B3) (11) 234966
(41) 2018 05 21
(51) F02D 19/08 (2006.01)
F02B 69/04 (2006.01)
(21) 419420 (22)
2016 11 10
(61) 227470
(72)	ŁAPIŃSKI KRZYSZTOF, Łapy (PL)
(73)	ŁAPIŃSKI KRZYSZTOF KAEL, Łapy (PL)
(54) Dwupaliwowy układ do zasilania silników spalinowych

(B1) (11) 234932
(41) 2019 09 23
(51) F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
(21) 424939 (22)
2018 03 19
(72) CHOJKA JACEK, Jelenia Góra (PL); CHMIELARZ WIESŁAW,
Ozimek (PL); DUDEK ARKADIUSZ, Opole (PL); FASZYNKA SEBASTIAN,
Kórnica (PL); MOCZKO PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); WRÓBLEWSKI
ANDRZEJ, Katowice (PL); WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL);
ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ, Opole (PL)
(73) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
TECHNICZNO-HANDLOWE ENERGOWENT, Katowice (PL)
(54) Wirnik wentylatora promieniowego
(B1) (11) 234933
(41) 2019 10 07
(51) F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
(21) 425147 (22)
2018 04 06
(72) CHOJKA JACEK, Jelenia Góra (PL); CHMIELARZ WIESŁAW,
Ozimek (PL); FASZYNKA SEBASTIAN, Kórnica (PL); MOCZKO
PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); WRÓBLEWSKI ANDRZEJ, Katowice (PL);
WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL); ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ,
Opole (PL)
(73) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
TECHNICZNO-HANDLOWE ENERGOWENT, Katowice (PL)
(54) Wirnik wentylatora promieniowego
(B1) (11) 234908
(41) 2019 01 28
(51) F16B 5/06 (2006.01)
E04C 2/38 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 425007 (22)
2015 07 28
(86) 2015 07 28
PCT/PL15/00125
(87) 2017 02 02
WO17/018897
(72) WOŚ PIOTR, Połaniec (PL); ŁOGIN WALDEMAR, Mielec (PL)
(73) POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54)	Element łączący do łączenia elementów konstrukcji
(B1) (11) 234946
(41) 2020 01 13
(51) F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
(21) 426310 (22)
2018 07 11
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); KOT MARCIN,
Kraków (PL); WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ, Grudna Kępska (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie hybrydowe dla wielkogabarytowych elementów
o ruchu obrotowym lub posuwisto-zwrotnym
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(B1) (11) 234942
(41) 2020 01 02
(51) F16L 9/19 (2006.01)
E03F 3/02 (2006.01)
(21) 426052 (22)
2018 06 25
(72) POCHWAT KAMIL, Rzeszów (PL); SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL);
KORDANA SABINA, Małówka (PL); STARZEC MARIUSZ, Kolbuszowa (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Kanał przesyłowy
(B1) (11) 234944
(41) 2020 01 02
(51) F16L 13/14 (2006.01)
F16L 37/06 (2006.01)
(21) 426083 (22)
2018 06 26
(72) WRÓBEL NIKODEM, Wysocko Wielkie (PL); REJEK MICHAŁ,
Cieszków (PL); KRÓLCZYK GRZEGORZ, Borek (PL)
(73) ŚLIWIŃSKI MARCIN ZAKŁAD MECHANICZNY ZALESIE,
Zalesie (PL); WRÓBEL NIKODEM, Wysocko Wielkie (PL)
(54) Urządzenie do wykonywania nierozłącznego złączą pomiędzy
rurą i króćcem przyłączeniowym
(B1) (11) 234998
(41) 2019 10 07
(51) F16L 58/16 (2006.01)
B23K 101/04 (2006.01)
(21) 425111 (22)
2018 04 03
(72) SZOŁTYSIK ANDRZEJ, Legnica (PL)
(73) SZOŁTYSIK ANDRZEJ ASZTECH, Legnica (PL)
(54) Sposób wykonywania zewnętrznej metalowej powłoki na powierzchniach walcowych
(B1) (11) 234926
(41) 2019 07 29
(51) F23J 15/04 (2006.01)
(21) 424350 (22)
2018 01 23
(72) WZOREK ZBIGNIEW, Niepołomice (PL); RUDZIŃSKI ZBIGNIEW,
Wejherowo (PL); CHORZELSKI MACIEJ, Warszawa (PL);
ŁAZARECKI TOMASZ, Gdańsk (PL); KAMIŃSKI MICHAŁ, Jastarnia (PL)
(73) FABRYKA KOTŁÓW FAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Rumia (PL)
(54) Układ do oczyszczania odlotowych gazów spalinowych w instalacjach spalania osadów ściekowych
(B1) (11) 235100
(41) 2019 10 21
(51) F24D 13/02 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
(21) 425260 (22)
2018 04 17
(72) SZLACHTA ANNA, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54)	Grzejnik grafenowy
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 235033
(41) 2019 11 04
F24F 3/16 (2006.01)
425386 (22)
2018 04 26
POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
Układ i sposób oczyszczania i jonizowania powietrza

(B1) (11) 235057
(41) 2018 11 19
(51) F27B 14/06 (2006.01)
F27B 14/08 (2006.01)
F27D 17/00 (2006.01)
(21) 421565 (22)
2017 05 11
(72) DOMAGAŁA JANUSZ, Konin (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU METALI DOMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drążeń (PL)
(54) Piec tyglowy wychylny z ogrzewaniem elektrycznym oporowym do topienia aluminium
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(B1) (11) 234929
(41) 2019 08 26
(51) F28D 7/10 (2006.01)
F28F 9/24 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
F28D 7/08 (2006.01)
(21) 424646 (22)
2018 02 21
(72) KORDANA SABINA, Małówka (PL); POCHWAT KAMIL, Rzeszów (PL);
STARZEC MARIUSZ, Kolbuszowa (PL); SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Poziomy wymiennik ciepła
(B1) (11) 234930
(41) 2019 09 09
(51) F28D 7/10 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
(21) 424685 (22)
2018 02 27
(72) MAZUR ALEKSANDRA, Rzeszów (PL); STEC AGNIESZKA,
Grodzisko Dolne (PL); SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Poziomy prysznicowy wymiennik ciepła
(B1) (11) 235092
(41) 2019 03 11
(51) F28D 19/04 (2006.01)
F28F 27/00 (2006.01)
(21) 422650 (22)
2017 08 25
(72) MROWIEC RONALD, Krzyżanowice (PL); HALFAR ROBERT,
Wojnowice (PL); HALFAR ŁUKASZ, Maków (PL); KĘDZIOR PIOTR,
Racibórz (PL); FOLĘGA EWA, Brzeźnica (PL); ŁAPIN MAREK, Racibórz (PL)
(73) RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz (PL)
(54) System sterowania uszczelnień promieniowych obrotowych
podgrzewaczy powietrza
(B1) (11) 235069
(41) 2019 06 17
(51) F28D 19/04 (2006.01)
(21) 423707 (22)
2017 12 04
(72) PSTRĄGOWSKI JÓZEF, Pogórze (PL)
(73) SWISS ROTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Zwój do transmisji ciepła dla obrotowego cylindrycznego wymiennika ciepła
(B1) (11) 234906
(41) 2016 09 26
(51) G01J 4/00 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)
G01M 11/04 (2006.01)
G02F 1/01 (2006.01)
(21) 411653 (22)
2015 03 21
(72) PUSTELNY SZYMON, Kraków (PL); WŁODARCZYK
PRZEMYSŁAW, Kraków (PL); BUDKER DMITRY, Mainz (DE);
KIMBALL DEREK F. JACKSON, San Ramon (US);
VLADIMIROVICH YASHCHUK VALERIY, Richmond (US)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania wiązki światła o zadanej polaryzacji oraz
układ do jego realizacji
(B1) (11) 234924
(41) 2016 12 19
(51) G01N 15/04 (2006.01)
(21) 412647 (22)
2015 06 09
(72) KASZUBKIEWICZ JAROSŁAW, Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA I WDROŻEŃ ARCANUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru składu granulometrycznego materiału
drobnoziarnistego
(B1) (11) 235079
(41) 2017 01 16
(51) G01N 21/00 (2006.01)
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G01N 15/00 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
(21) 417619 (22)
2016 06 17
(72) CABAJ JOANNA, Wrocław (PL); MALECHA KAROL, Wrocław (PL);
KRAWIEC SYLWIA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Ceramiczny czujnik fluoroescencyjny do wykrywania dopaminy
(B1) (11) 235043
(41) 2016 12 05
(51) G01N 21/55 (2014.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(21) 412411 (22)
2015 05 21
(72)	GORODKIEWICZ EWA, Białystok (PL); TOKARZEWICZ ANNA,
Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Biosensor do oznaczania enzymu metaloproteinazy-1 z wykorzystaniem przeciwciała
(B1) (11) 235044
(41) 2016 12 05
(51) G01N 21/55 (2014.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(21) 412412 (22)
2015 05 21
(72)	GORODKIEWICZ EWA, Białystok (PL); SANKIEWICZ ANNA,
Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Biosensor do oznaczania kolagenu typu IV z wykorzystaniem
przeciwciała
(B1) (11) 235045
(41) 2016 12 05
(51) G01N 21/55 (2014.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(21) 412413 (22)
2015 05 21
(72)	GORODKIEWICZ EWA, Białystok (PL); SANKIEWICZ ANNA,
Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Biosensor do oznaczania fibronektyny osoczowej z wykorzystaniem przeciwciała
(B1) (11) 235084
(41) 2018 06 18
(51) G01N 27/84 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
(21) 419819 (22)
2016 12 15
(72) REMIORZ ERYK, Rudy (PL); MIKUŁA STANISŁAW, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Przyrząd do wykrywania pęknięć w ogniwach łańcuchów górniczych
(B1) (11) 235062
(41) 2019 03 11
(51) G01N 27/447 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(21) 422788 (22)
2017 09 08
(72) OLĘDZKA ILONA, Gdańsk (PL); MIĘKUS-PURWIN NATALIA,
Gdynia (PL); BĄCZEK TOMASZ, Gdańsk (PL); PLENIS ALINA, Gdańsk (PL);
KOWALSKI PIOTR, Gdańsk (PL)
(73)	GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Sposób izolacji amin biogennych z moczu
(B1) (11) 235030
(41) 2019 06 17
(51) G01N 33/02 (2006.01)
G05D 23/00 (2006.01)
G01K 7/02 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
(21) 423871 (22)
2017 12 13

(72)	GANCARZ MAREK, Lublin (PL); RUSINEK ROBERT, Lublin (PL);
NAWROCKA AGNIESZKA, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Stanowisko kontrolno-pomiarowe do monitorowania procesu
miesienia i wypieku pieczywa, zwłaszcza chleba
(B1) (11) 235040
(41) 2016 07 04
(51) G01N 33/68 (2006.01)
G01N 21/65 (2006.01)
(21) 410634 (22)
2014 12 23
(72) RYGUŁA ANNA, Kraków (PL); BARAŃSKA MAŁGORZATA,
Kraków (PL); CHŁOPICKI STEFAN, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób oceny stanu biochemicznego śródbłonka naczyniowego
(B1) (11) 234903
(41) 2015 08 17
(51) G01N 33/569 (2006.01)
G01N 21/75 (2006.01)
(21) 407090 (22)
2014 02 05
(72)	LEŚNIEWSKI ADAM, Warszawa (PL); ŁOŚ MARCIN, Gdańsk (PL);
JÖNSSON-NIEDZIÓŁKA MARTIN, Warszawa (PL); KRAJEWSKA ANNA,
Malbork (PL); SZOT KATARZYNA, Warszawa (PL); ŁOŚ JOANNA,
Gdańsk (PL); NIEDZIÓŁKA-JÖNSSON JOANNA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów oraz sposób wykrywania i/lub identyfikacji
wirusów i bakteriofagów
(B1) (11) 234947
(41) 2020 01 13
(51) G01R 31/02 (2006.01)
G01N 27/22 (2006.01)
H01B 17/34 (2006.01)
(21) 430337 (22)
2019 06 24
(72) ŻUKOWSKI PAWEŁ, Lublin (PL); KOŁTUNOWICZ TOMASZ
NORBERT, Lublin (PL); ROGALSKI PRZEMYSŁAW, Lublin (PL);
SZROT MAREK KRZYSZTOF, Piekary Śląskie (PL); PŁOWUCHA
JANUSZ TADEUSZ, Piekary Śląskie (PL); SUBOCZ JAN, Szczecin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); OBRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(54) Sposób wyznaczania zawartości wilgoci w elementach stałych
układu izolacji ciekło-stałej izolatorów przepustowych
(B1) (11) 235093
(41) 2019 04 23
(51) G08B 21/02 (2006.01)
(21) 423227 (22)
2017 10 20
(72) DRZAZGA JAKUB, Wadowice (PL); WIECZOREK RADOSŁAW,
Kraków (PL); KOZIEŃ MICHAŁ, Kraków (PL); KUŹNIAROWSKI KAROL,
Kraków (PL); MACH ŁUKASZ, Kraków (PL)
(73) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54)	Nasobne medyczne urządzenie alarmowe
(B1) (11) 234914
(41) 2015 12 21
(51) H01G 9/042 (2006.01)
H01M 4/96 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 408478 (22)
2014 06 09
(72)	LOTA GRZEGORZ, Poznań (PL); TYCZKOWSKI JACEK, Łódź (PL);
MAKOWSKI PRZEMYSŁAW, Łódź (PL); LOTA KATARZYNA, Poznań (PL);
ACZNIK ILONA, Biały Bór (PL); PĘZIAK DARIA, Janikowo (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób przygotowania materiału węglowego przeznaczonego
na elektrody kondensatora elektrochemicznego
(B1) (11) 235007
(41) 2019 10 07
(51) H02S 40/36 (2014.01)
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H01L 31/04 (2014.01)
H02H 7/26 (2006.01)
(21) 425018 (22)
2018 03 26
(72)	ŁAZARCZYK MICHAŁ, Kraków (PL); OSTROGÓRSKA
MAGDALENA, Kraków (PL); PIASECKI WOJCIECH, Kraków (PL);
RUSZCZYK ADAM, Kraków (PL)
(73)	ABB Schweiz AG, Baden (CH)
(54) Układ i urządzenie elektryczne do odłączania i rekonfiguracji
połączeń paneli fotowoltaicznych
(B1) (11) 234910
(41) 2006 07 10
(51) H04B 7/26 (2006.01)
H04J 3/06 (2006.01)
(21) 379124 (22)
2004 03 30
(30) 20030477
2003 03 31
FI
(86) 2004 03 30
PCT/FI04/00187
(87) 2004 10 14
WO04/089014
(72)	ADOLFSEN PEKKA, Oulu (FI); BEALE JOHN, Reading (GB)
(73)	Nokia Technologies OY, Espoo (FI)
(54) System do rozprowadzania elektrycznych sygnałów synchronizacji ramki w stacji bazowej
(B1) (11) 235076
(41) 2017 01 02
(51) H04N 7/18 (2006.01)
H04M 11/00 (2006.01)
H04B 3/50 (2006.01)
(21) 415531 (22)
2015 12 23
(30) 201530744
2015 06 24	ES
(72)	GARCIA BORT JOSE IGNACIO, Valencia (ES); MOLINA
HERNANDEZ JESUS, Valencia (ES); GARCIA GARCIA ELIAS, Valencia (ES);
ALEGRE CUBEL ALBERTO, Valencia (ES); FERRER ZAERA CARLOS,
Valencia (ES)
(73) FERMAX DESIGN & DEVELOPMENT, S.L.U., Valencia (ES)
(54) System wielokanałowego wideodomofonu z dostępem do zaawansowanych usług cyfrowych
(B1) (11) 234999
(41) 2019 10 21
(51) H05K 3/30 (2006.01)
H05K 3/28 (2006.01)
H05K 1/18 (2006.01)
H04N 5/225 (2006.01)
A61B 1/04 (2006.01)
(21) 425258 (22)
2018 04 18
(72) KWIASOWSKI PRZEMYSŁAW, Łódź (PL);
TORCZYŃSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(73) PRINTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania układów kamery ze źródłem światła
na elastycznym laminacie i układ kamery ze źródłem światła na elastycznym laminacie wytworzony tym sposobem

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr
MKP
patentu

Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01C 3/02 (2006.01)
A01D 34/66 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)

234913*
235000
235000*
235096
235048

A01K 5/00 (2006.01)
A01N 65/12 (2009.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 5/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)

235001
235095*
234967*
235095*
234967*

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

2

1

2

A21D 13/06 (2017.01)
A23B 7/005 (2006.01)
A23K 10/16 (2016.01)
A23L 7/13 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
A23L 27/16 (2016.01)
A23L 21/12 (2016.01)
A23L 21/18 (2016.01)
A23L 3/015 (2006.01)
A23L 3/16 (2006.01)
A23L 27/18 (2016.01)
A23L 27/30 (2016.01)
A23L 29/20 (2016.01)
A23L 33/22 (2016.01)
A23L 29/238 (2016.01)
A23L 29/244 (2016.01)
A23L 29/30 (2016.01)
A23L 3/00 (2006.01)
A23N 15/08 (2006.01)
A23N 7/02 (2006.01)
A23N 7/00 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A45C 11/20 (2006.01)
A47B 57/04 (2006.01)
A47B 57/30 (2006.01)
A47B 57/00 (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)
A47C 3/00 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
A47K 17/02 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
A47L 15/44 (2006.01)
A47L 15/42 (2006.01)
A47L 15/44 (2006.01)
A47L 15/42 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/0476 (2006.01)
A61B 3/00 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A61B 1/04 (2006.01)
A61F 5/04 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61H 33/06 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 31/16 (2006.01)
A61K 31/704 (2006.01)
A61K 36/77 (2006.01)
A61K 31/728 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)
A61K 47/04 (2006.01)
A61K 47/24 (2006.01)
A61K 36/06 (2006.01)
A61K 33/18 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/534 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/064 (2006.01)
A61K 36/68 (2006.01)
A61K 31/662 (2006.01)
A61K 47/60 (2017.01)
A61L 27/44 (2006.01)
A61L 27/46 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)

235054
234917
234978*
235054*
235054*
235054*
234917*
234917*
234917*
234917*
234960
234960*
234960*
234960*
235059
235059*
235059*
235059*
234973
234973*
234973*
235004
235005
234972
235052
235052*
235052*
235039*
235075
235030*
235066
234916*
234975
234975*
234976
234976*
235034
235034*
235034*
234977*
234999*
234901
235083*
235036*
234919*
234907
234907*
235038
234949
234949*
235088
235088*
235088*
235088*
235086
235086*
234954
234954*
234954*
235095
234978
234950
235017*
235090*
235083
235036
235036*
235036*

A61M 16/00 (2006.01)
A61M 16/00 (2006.01)
A61M 5/32 (2006.01)
A61M 25/16 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 33/10 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61Q 11/00 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A62B 7/02 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A62B 7/02 (2006.01)
A63B 71/14 (2006.01)
B01D 15/22 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01D 9/02 (2006.01)
B01D 29/88 (2006.01)
B01D 25/24 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
B01D 53/75 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B01D 61/14 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
B01F 3/08 (2006.01)
B01F 13/06 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 20/34 (2006.01)
B01J 31/40 (2006.01)
B01J 31/10 (2006.01)
B01J 37/36 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)
B01J 23/38 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
B02C 21/00 (2006.01)
B02C 19/06 (2006.01)
B03C 3/04 (2006.01)
B03C 3/41 (2006.01)
B03C 3/47 (2006.01)
B05C 15/00 (2006.01)
B05D 5/02 (2006.01)
B07B 1/28 (2006.01)
B07B 1/22 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09C 1/00 (2006.01)
B21D 19/06 (2006.01)
B21D 19/08 (2006.01)
B21D 19/08 (2006.01)
B21D 41/02 (2006.01)
B21D 24/02 (2006.01)
B21J 13/02 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B21K 1/14 (2006.01)
B21K 1/04 (2006.01)
B23B 31/173 (2006.01)
B23C 3/00 (2006.01)
B23C 3/00 (2006.01)
B23K 101/12 (2006.01)

235004*
235005*
234941
234941*
235038*
235088*
234954*
235095*
234978*
235027*
235027*
235017*
235090*
234907*
235004*
235004*
235005*
235005*
234977
234949*
234950*
234911
235003
235003*
234955
234925
234925*
235073*
234945*
234951
234951*
235010
234955*
234955*
235011
235011*
234921
234921*
234921*
234912*
235046*
234965
234965*
235068
235068*
235068*
234919*
234916*
235078
235078*
234912
235099*
234970*
235099*
235032
235031
235009
235009*
235009*
235032*
235032*
235031*
235032*
235031*
234996
234994
234995
234992
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B23K 26/38 (2014.01)
B23K 101/04 (2006.01)
B23P 19/04 (2006.01)
B27D 1/00 (2006.01)
B27K 5/04 (2006.01)
B27K 3/08 (2006.01)
B27K 3/52 (2006.01)
B27K 3/52 (2006.01)
B29C 45/78 (2006.01)
B29C 48/36 (2019.01)
B29C 48/395 (2019.01)
B29C 48/68 (2019.01)
B29C 48/685 (2019.01)
B29C 48/375 (2019.01)
B29C 48/385 (2019.01)
B29C 48/445 (2019.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B29C 48/405 (2019.01)
B32B 3/12 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
B32B 27/10 (2006.01)
B32B 3/28 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
B32B 27/02 (2006.01)
B32B 27/06 (2006.01)
B32B 27/38 (2006.01)
B32B 3/24 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
B32B 27/10 (2006.01)
B32B 43/00 (2006.01)
B42D 25/30 (2014.01)
B44B 1/00 (2006.01)
B44B 1/06 (2006.01)
B60P 3/00 (2006.01)
B60P 3/34 (2006.01)
B60P 3/14 (2006.01)
B60P 3/025 (2006.01)
B61D 3/00 (2006.01)
B61F 5/00 (2006.01)
B61F 5/04 (2006.01)
B62D 9/00 (2006.01)
B62D 9/00 (2006.01)
B62D 33/037 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B65B 29/02 (2006.01)
B65B 1/30 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
B65D 65/38 (2006.01)
B65D 41/08 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
B65D 85/32 (2006.01)
B65D 77/04 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
B65G 1/02 (2006.01)
B65G 1/00 (2006.01)
B65G 39/00 (2006.01)
B66B 3/00 (2006.01)
B67D 7/08 (2010.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 32/198 (2017.01)
C01B 33/12 (2006.01)

234992*
234998*
234941*
234952*
234991
234991*
234991*
235072*
234993
235008
235008*
235008*
235008*
235006
235006*
235006*
235067
235063*
235002
235002*
235002*
235039
235039*
234904
234904*
234904*
234904*
235041
234918
234968
234968*
235047
234997
234961
234961*
234919
234919*
235049*
234971*
234922
234909
234909*
234934
234935
235050
235049
234971
235071
235071*
234972*
234918*
234969
234974
235060
235060*
234962
234962*
234962*
235052*
235052*
235089
235035
235055
234914*
235046
235046*
235061
235074

C01B 33/18 (2006.01)
C01F 5/00 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
C01G 31/02 (2006.01)
C01G 15/00 (2006.01)
C01G 31/00 (2006.01)
C01G 49/00 (2006.01)
C01G 35/00 (2006.01)
C01G 31/00 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C02F 11/16 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C03B 27/04 (2006.01)
C03C 10/00 (2006.01)
C03C 14/00 (2006.01)
C04B 7/00 (2006.01)
C04B 7/36 (2006.01)
C04B 7/44 (2006.01)
C04B 22/12 (2006.01)
C04B 22/14 (2006.01)
C04B 26/26 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
C04B 14/04 (2006.01)
C05B 17/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 3/06 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
C05F 9/00 (2006.01)
C05F 17/00 (2006.01)
C05F 9/04 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07C 249/08 (2006.01)
C07D 239/69 (2006.01)
C07D 309/10 (2006.01)
C07D 309/10 (2006.01)
C07D 413/06 (2006.01)
C07D 303/42 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07H 1/08 (2006.01)
C07H 15/256 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07K 16/12 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
C08F 6/12 (2006.01)
C08F 220/06 (2006.01)
C08F 220/14 (2006.01)
C08G 63/42 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
C08G 63/91 (2006.01)
C08G 64/02 (2006.01)
C08G 64/42 (2006.01)
C08J 11/02 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 5/5419 (2006.01)
C08K 5/549 (2006.01)
C08K 5/5419 (2006.01)
C08K 5/549 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)

235074*
235014
235015*
235014*
235014*
235013
235013*
235013*
235015
235073
234913
234964*
234945*
234953
234959
234959*
234920
234920*
234920*
234920*
234920*
235091
235091*
235091*
235097*
234931*
234913*
235097
234902
234964
234964*
234931*
235097*
234931
235027
235027*
234948
235028
235029
234967
235012*
234923
234923*
235017
234949*
234949*
235025
235026
235016*
234956
235046*
235053*
235056
235056*
235056*
235090
235090*
235090*
235090*
235090*
234918*
234904*
235063*
235063*
235064*
235064*
235041*
234918*

C08L 95/00 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 83/05 (2006.01)
C08L 83/06 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 83/05 (2006.01)
C08L 83/06 (2006.01)
C09J 175/04 (2006.01)
C09J 103/02 (2006.01)
C09K 11/82 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
C09K 3/14 (2006.01)
C09K 3/18 (2006.01)
C09K 8/52 (2006.01)
C09K 8/32 (2006.01)
C09K 17/14 (2006.01)
C09K 17/14 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/44 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/44 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C10B 45/02 (2006.01)
C10B 53/00 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C10M 139/04 (2006.01)
C10M 139/04 (2006.01)
C10M 173/00 (2006.01)
C10M 177/00 (2006.01)
C11C 3/00 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 15/29 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/26 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 33/02 (2006.01)
C12P 33/02 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/12 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)

235091*
235063
235063*
235063*
235063*
235064
235064*
235064*
235064*
235041*
234952
235015*
235015*
234916
235072
235087
235087*
234979
234985
234981
234981*
234982
234982*
234983
234983*
234984
234984*
234987
234987*
234988
234988*
234989
234989*
234990
234990*
234980
234980*
234986
234986*
235099
235099*
234905
235081
234963
234955*
235085
234957
234958
235080
235080*
235012
235086*
234978*
235098*
235025*
235026*
235053
235016
235024
235018
235022
235022*
235019
235020
235020*
235021
235023
234915

C12Q 1/6895 (2018.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C22C 23/00 (2006.01)
C22C 23/06 (2006.01)
C23C 18/30 (2006.01)
C23C 18/36 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C23G 5/00 (2006.01)
D21B 1/02 (2006.01)
D21C 5/02 (2006.01)
D21H 17/57 (2006.01)
D21H 19/00 (2006.01)
D21J 1/08 (2006.01)
E01B 35/10 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01C 7/36 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
E01H 10/00 (2006.01)
E02B 3/06 (2006.01)
E02B 3/06 (2006.01)
E02B 3/06 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
E03B 3/02 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
E03F 5/00 (2006.01)
E03F 5/18 (2006.01)
E03F 7/00 (2006.01)
E03F 3/04 (2006.01)
E03F 3/02 (2006.01)
E04B 1/343 (2006.01)
E04B 9/06 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04C 2/36 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 3/28 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
E04C 2/38 (2006.01)
E04D 13/068 (2006.01)
E04D 13/072 (2006.01)
E04D 13/064 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
E04F 11/035 (2006.01)
E04F 11/104 (2006.01)
E04H 3/12 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E21B 19/24 (2006.01)

235098
234921*
235025*
235026*
235053*
235016*
235024*
235018*
235022*
235019*
235020*
235021*
235023*
235070
235070*
235037
235037*
234914*
234912*
234970
234970*
235002*
234968*
234952*
235051
234979*
234985*
234981*
234982*
234983*
234984*
234987*
234988*
234989*
234990*
234980*
234986*
234928
235072*
234937
234938
234939
234928*
235082*
234936*
234945
234945*
234945*
234936
234936*
234942*
234919*
235058
234908*
235002*
235058*
235058*
235058*
234908*
235065
235065*
235065*
235065*
234943
234943*
234971*
234928*
235042
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E21B 19/16 (2006.01)
E21B 21/02 (2006.01)
E21B 33/02 (2006.01)
E21C 41/18 (2006.01)
E21C 35/23 (2006.01)
E21D 11/38 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F02B 69/04 (2006.01)
F02D 19/08 (2006.01)
F02M 65/00 (2006.01)
F02M 61/16 (2006.01)
F04B 9/02 (2006.01)
F04B 17/06 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
F16B 5/06 (2006.01)
F16J 15/34 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16K 15/04 (2006.01)
F16L 55/163 (2006.01)
F16L 27/08 (2006.01)
F16L 9/19 (2006.01)
F16L 13/14 (2006.01)
F16L 37/06 (2006.01)
F16L 58/16 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
F24D 13/02 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F27B 14/06 (2006.01)
F27B 14/08 (2006.01)
F27D 17/00 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/08 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 19/04 (2006.01)
F28D 19/04 (2006.01)
F28F 9/00 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F28F 9/24 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F28F 27/00 (2006.01)
G01B 7/00 (2006.01)
G01J 4/00 (2006.01)
G01K 7/02 (2006.01)
G01L 1/00 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01M 11/02 (2006.01)
G01M 11/04 (2006.01)

235042*
235077
235077*
235082*
235094*
235082
235094
234966*
234966
234940
234940*
234927
234927*
234932
234932*
234932*
234933
234933*
234908
235077*
234946
234946*
234936*
235047*
235077*
234942
234944
234944*
234998
234926
235100
235100*
234929*
234930*
235033
235057
235057*
235057*
234929
234929*
234930
235092
235069
234969*
234969*
234929*
234930*
235092*
235089*
234906
235030*
235089*
234940*
234906*
234906*

G01M 13/00 (2006.01)
G01N 30/42 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
G01N 15/04 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 15/00 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 21/55 (2014.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 27/84 (2006.01)
G01N 27/447 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 21/65 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
G01N 21/75 (2006.01)
G01N 27/22 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02F 1/01 (2006.01)
G05D 23/00 (2006.01)
G06F 3/0354 (2013.01)
G06F 3/038 (2013.01)
G06F 3/033 (2013.01)
G06F 9/00 (2006.01)
G06Q 50/00 (2012.01)
G08B 21/16 (2006.01)
G08B 21/02 (2006.01)
G08C 19/00 (2006.01)
H01B 3/08 (2006.01)
H01B 17/34 (2006.01)
H01G 9/042 (2006.01)
H01L 31/04 (2014.01)
H01M 4/96 (2006.01)
H01R 13/00 (2006.01)
H02H 7/26 (2006.01)
H02S 40/36 (2014.01)
H04B 7/26 (2006.01)
H04B 3/50 (2006.01)
H04J 3/06 (2006.01)
H04M 11/00 (2006.01)
H04N 7/18 (2006.01)
H04N 5/225 (2006.01)
H05K 3/30 (2006.01)
H05K 3/28 (2006.01)
H05K 1/18 (2006.01)

235084*
234949*
234956*
234924
235079
235079*
235043
235043*
235043*
235044
235044*
235044*
235045
235045*
235045*
235084
235062
235062*
235062*
235030
235040
235040*
234903
234903*
234947*
235084*
234947
235079*
234906*
235030*
235034*
235034*
235034*
235034*
235055*
235094*
235093
235034*
234959*
234947*
234914
235007*
234914*
235034*
235007*
235007
234910
235076*
234910*
235076*
235076
234999*
234999
234999*
234999*

234909
234910
234911
234912
234913
234914
234915
234916
234917
234918
234919
234920
234921
234922
234923
234924
234925
234926
234927
234928
234929
234930
234931
234932
234933
234934
234935
234936
234937
234938
234939
234940
234941
234942
234943
234944
234945
234946
234947
234948
234949
234950
234951
234952
234953
234954
234955
234956
234957
234958
234959
234960
234961
234962
234963
234964
234965
234966
234967
234968
234969
234970
234971
234972
234973
234974
234975

B61F 5/00 (2006.01)
H04B 7/26 (2006.01)
B01D 9/02 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
H01G 9/042 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C09K 3/14 (2006.01)
A23B 7/005 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
B60P 3/00 (2006.01)
C04B 7/00 (2006.01)
B01J 37/36 (2006.01)
B61D 3/00 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
G01N 15/04 (2006.01)
B01D 53/75 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
F04B 9/02 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
B62D 9/00 (2006.01)
B62D 9/00 (2006.01)
E03F 7/00 (2006.01)
E02B 3/06 (2006.01)
E02B 3/06 (2006.01)
E02B 3/06 (2006.01)
F02M 65/00 (2006.01)
A61M 5/32 (2006.01)
F16L 9/19 (2006.01)
E04F 11/035 (2006.01)
F16L 13/14 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
C07D 239/69 (2006.01)
A61K 31/704 (2006.01)
A61K 36/68 (2006.01)
B01F 3/08 (2006.01)
C09J 103/02 (2006.01)
C03B 27/04 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
C07K 16/12 (2006.01)
C10M 139/04 (2006.01)
C10M 139/04 (2006.01)
C03C 10/00 (2006.01)
A23L 27/18 (2016.01)
B44B 1/00 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
C05F 17/00 (2006.01)
B02C 21/00 (2006.01)
F02D 19/08 (2006.01)
C07D 413/06 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
B65D 41/08 (2006.01)
D21B 1/02 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
A45C 11/20 (2006.01)
A23N 15/08 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
A47L 15/44 (2006.01)

234976
234977
234978
234979
234980
234981
234982
234983
234984
234985
234986
234987
234988
234989
234990
234991
234992
234993
234994
234995
234996
234997
234998
234999
235000
235001
235002
235003
235004
235005
235006
235007
235008
235009
235010
235011
235012
235013
235014
235015
235016
235017
235018
235019
235020
235021
235022
235023
235024
235025
235026
235027
235028
235029
235030
235031
235032
235033
235034
235035
235036
235037
235038
235039
235040
235041
235042

A47L 15/44 (2006.01)
A63B 71/14 (2006.01)
A61K 36/064 (2006.01)
C09K 17/14 (2006.01)
C09K 17/44 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/14 (2006.01)
C09K 17/44 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
C09K 17/42 (2006.01)
B27K 5/04 (2006.01)
B23K 101/12 (2006.01)
B29C 45/78 (2006.01)
B23C 3/00 (2006.01)
B23C 3/00 (2006.01)
B23B 31/173 (2006.01)
B42D 25/30 (2014.01)
F16L 58/16 (2006.01)
H05K 3/30 (2006.01)
A01D 34/66 (2006.01)
A01K 5/00 (2006.01)
B32B 3/12 (2006.01)
B01D 29/88 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
B29C 48/375 (2019.01)
H02S 40/36 (2014.01)
B29C 48/36 (2019.01)
B21D 19/08 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01J 31/40 (2006.01)
C11C 3/00 (2006.01)
C01G 31/00 (2006.01)
C01F 5/00 (2006.01)
C01G 31/00 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C12P 33/02 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 33/02 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07C 251/36 (2006.01)
C07D 309/10 (2006.01)
C07D 309/10 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
B21D 19/08 (2006.01)
B21D 19/06 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
B66B 3/00 (2006.01)
A61L 27/46 (2006.01)
C23C 18/30 (2006.01)
A61K 31/16 (2006.01)
B32B 3/28 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
E21B 19/24 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu

Symbol
MKP

	Nr
patentu

1

2

1

234901
234902
234903
234904

A61F 5/04 (2006.01)
C05F 9/00 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
B32B 27/02 (2006.01)

234905
234906
234907
234908

Symbol
MKP
2

C10B 45/02 (2006.01)
G01J 4/00 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
F16B 5/06 (2006.01)
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 5/2020
u)

1

2

1

2

235043
235044
235045
235046
235047
235048
235049
235050
235051
235052
235053
235054
235055
235056
235057
235058
235059
235060
235061
235062
235063
235064
235065
235066
235067
235068
235069
235070
235071

G01N 21/55 (2014.01)
G01N 21/55 (2014.01)
G01N 21/55 (2014.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B32B 43/00 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B62D 33/037 (2006.01)
E01B 35/10 (2006.01)
A47B 57/04 (2006.01)
C12P 19/26 (2006.01)
A21D 13/06 (2017.01)
B67D 7/08 (2010.01)
C08F 6/12 (2006.01)
F27B 14/06 (2006.01)
E04B 9/06 (2006.01)
A23L 29/238 (2016.01)
B65D 85/32 (2006.01)
C01B 32/198 (2017.01)
G01N 27/447 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
E04D 13/068 (2006.01)
A47K 17/02 (2006.01)
B29C 64/245 (2017.01)
B03C 3/04 (2006.01)
F28D 19/04 (2006.01)
C22C 23/00 (2006.01)
B65B 29/02 (2006.01)

235072
235073
235074
235075
235076
235077
235078
235079
235080
235081
235082
235083
235084
235085
235086
235087
235088
235089
235090
235091
235092
235093
235094
235095
235096
235097
235098
235099
235100

C09K 3/18 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
C01B 33/12 (2006.01)
A47C 3/00 (2006.01)
H04N 7/18 (2006.01)
E21B 21/02 (2006.01)
B07B 1/28 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
C10M 173/00 (2006.01)
C10B 53/00 (2006.01)
E21D 11/38 (2006.01)
A61L 27/44 (2006.01)
G01N 27/84 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
A61K 36/06 (2006.01)
C09K 8/52 (2006.01)
A61K 31/728 (2006.01)
B65G 39/00 (2006.01)
C08G 63/42 (2006.01)
C04B 26/26 (2006.01)
F28D 19/04 (2006.01)
G08B 21/02 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C09K 17/52 (2006.01)
F24D 13/02 (2006.01)

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych, oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 390469
(A1) (21) 391447
(A1) (21) 397071
(A1) (21) 399116
(A1) (21) 399242
(A1) (21) 399243
(A1) (21) 399371
(A1) (21) 400885
(A1) (21) 400935
(A1) (21) 402455
(A1) (21) 402463
(A1) (21) 404549
(A1) (21) 404997
(A1) (21) 406407
(A1) (21) 407031
(A1) (21) 407033
(A1) (21) 407187
(A1) (21) 407289
(A1) (21) 407355
(A1) (21) 409373
u)
(A1) (21) 409564
(A1) (21) 411536
(A1) (21) 411930
(A1) (21) 412214
u)
(A1) (21) 412598
u)

18/2011
26/2011
11/2013
23/2013
07/2013
07/2013
25/2013
07/2014
07/2014
15/2014
15/2014
01/2015
04/2015
12/2015
16/2015
16/2015
17/2015
21/2015
04/2015
06/2016
07/2016
19/2016
21/2016
23/2016
26/2016

(A1) (21) 413597
(A1) (21) 413641
(A1) (21) 414273
(A1) (21) 414363
(A1) (21) 414364
(A1) (21) 414586
(A1) (21) 414587
(A1) (21) 414588
(A1) (21) 415184
(A1) (21) 415246
(A1) (21) 415608
(A1) (21) 415708
(A1) (21) 415817
(A1) (21) 416300
(A1) (21) 416428
(A1) (21) 416805
(A1) (21) 416864
(A1) (21) 416866
(A1) (21) 416924
u)
(A1) (21) 417086
(A1) (21) 417365
(A1) (21) 417367
(A1) (21) 417682
(A1) (21) 418062
(A1) (21) 418158

05/2017
05/2017
08/2017
09/2017
09/2017
10/2017
10/2017
10/2017
13/2017
13/2017
14/2017
15/2017
15/2017
18/2017
19/2017
01/2017
22/2017
22/2017
22/2017
24/2017
25/2017
25/2017
01/2018
03/2018
04/2018

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

(A1) (21) 418166
(A1) (21) 418205
(A1) (21) 418398
(A1) (21) 418485
(A1) (21) 418573
(A1) (21) 418575
(A1) (21) 418803
(A1) (21) 419125
(A1) (21) 419465
(A1) (21) 419547
(A1) (21) 419885
(A1) (21) 420107
(A1) (21) 420403
(A1) (21) 420491
(A1) (21) 420765
(A1) (21) 420784
(A1) (21) 420832
(A1) (21) 420963
(A1) (21) 421146
(A1) (21) 421156
(A1) (21) 421157
(A1) (21) 421260
(A1) (21) 421275
(A1) (21) 421361
(A1) (21) 421573
(A1) (21) 421575
(A1) (21) 421594
(A1) (21) 421599
(A1) (21) 421744
(A1) (21) 421764
(A1) (21) 421881
(A1) (21) 421925
(A1) (21) 421927
(A1) (21) 421969
(A1) (21) 422157
(A1) (21) 422164
(A1) (21) 422172
(A1) (21) 422322

04/2018
04/2018
05/2018
06/2018
06/2018
06/2018
07/2018
09/2018
11/2018
12/2018
14/2018
15/2018
17/2018
17/2018
19/2018
19/2018
20/2018
20/2018
21/2018
03/2018
03/2018
02/2018
02/2018
22/2018
24/2018
24/2018
24/2018
24/2018
25/2018
25/2018
26/2018
26/2018
26/2018
01/2019
02/2019
02/2019
02/2019
03/2019

u)

(A1) (21) 422410
(A1) (21) 422531
(A1) (21) 422727
(A1) (21) 422769
(A1) (21) 422816
(A1) (21) 422842
(A1) (21) 422940
(A1) (21) 422941
(A1) (21) 422949
(A1) (21) 422993
(A1) (21) 423001
(A1) (21) 423080
(A1) (21) 423270
(A1) (21) 423377
(A1) (21) 423395
(A1) (21) 423411
(A1) (21) 423472
(A1) (21) 423581
(A1) (21) 423679
(A1) (21) 423698
(A1) (21) 423823
(A1) (21) 423894
(A1) (21) 423935
(A1) (21) 423952
(A1) (21) 424036
(A1) (21) 424104
(A1) (21) 424244
(A1) (21) 424252
(A1) (21) 424326
(A1) (21) 424334
(A1) (21) 424342
(A1) (21) 424647
(A1) (21) 424684
(A1) (21) 424814
u)
(A1) (21) 424893
(A1) (21) 424986
(A1) (21) 425047
(A1) (21) 426188

04/2019
05/2019
06/2019
06/2019
07/2019
07/2019
07/2019
07/2019
07/2019
08/2019
08/2019
08/2019
10/2019
11/2018
11/2019
11/2019
11/2018
12/2019
12/2019
13/2019
13/2019
13/2019
14/2019
14/2019
14/2019
14/2019
15/2019
15/2019
16/2019
15/2019
16/2019
18/2019
01/2019
20/2019
20/2019
20/2019
21/2018
02/2020

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) 385782
03/2010
(A1) (21) 388609 (62) 379327
20/2009
(A1) (21) 401858
12/2014
(A1) (21) 406337
12/2015
(A1) (21) 410887
15/2016
(A1) (21) 413370
04/2017

u)

(A1) (21) 415230
(A1) (21) 421548
(A1) (21) 421700
(A1) (21) 422194
u)
(A1) (21) 422336
(A1) (21) 424924

03/2017
02/2018
03/2018
03/2018
03/2019
20/2019

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 206311
(B1) (11) 217943
(B1) (11) 221267
(B1) (11) 221531

2018 11 15
2016 04 28
2018 05 02
2017 08 16

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

Nr 5/2020
(B1) (11) 221731
(B1) (11) 221937
(B1) (11) 225137
(B1) (11) 225229
(B1) (11) 225301
(B1) (11) 226505
(B1) (11) 227499
(B1) (11) 227694
(B1) (11) 228694
(B1) (11) 228997
(B1) (11) 229098

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018 06 22
2018 05 02
2018 06 17
2017 08 06
2017 08 31
2018 05 21
2018 10 11
2019 08 31
2017 10 20
2015 09 07
2018 05 21

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

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) 201130 A. Wykreślono: ALCON Inc., Hünenberg, Szwajcaria Wpisano: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
(11) 204263 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 210705 A. Wykreślono: UZIN TYRO AG, Buochs, Szwajcaria Wpisano: Uzin Utz Schweiz AG, Buochs, Szwajcaria
(11) 215089 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, Polska 000022473 Wpisano: BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świerklany, Polska 270501974
(11) 213757 D. „W dniu 30 lipca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 2893/19/070) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2618249 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.213757 ustanowiony na rzecz spółki Platforma CC Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wobec spółki Green Recyckling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
(11) 215901 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 216776 A. Wykreślono: AMBER-SZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska 278050784
Wpisano: AMBER-GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska 278050784
(11) 217034 A. Wykreślono: CZERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180386936
Wpisano: CZERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Rafałowska, Polska 180386936
(11) 217035 A. Wykreślono: CZERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180386936
Wpisano: CZERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Rafałowska, Polska 180386936
(11) 222103 A. Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603 Wpisa-
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no: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603
(11) 224193 A. Wykreślono: DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA, Rabka-Zdrój, Polska 122399341 Wpisano: DUBIEL VITRUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój, Polska 122399341
(11) 224660 A. Wykreślono: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, Polska 000001896; INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ, Wrocław,
Polska 000325883 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 224661 A. Wykreślono: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, Polska 000001896; INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ, Wrocław,
Polska 000325883 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 224788 A. Wykreślono: KUTA PAWEŁ K & K RECYKLING
SYSTEM, Brzesko, Polska 852617471 Wpisano: K&K RECYKLING
SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzesko, Polska 384994678
(11) 226561 A. Wykreślono: Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland, Steinhausen, Szwajcaria Wpisano: Bristol-Myers Squibb
Holdings Ireland Unlimited Company, Steinhausen, Szwajcaria
(11) 225235 D. „W dniu 11 maja 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 4020/19/954) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2609052 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.225235 ustanowiony na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie”.
(11) 228083 A. Wykreślono: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Dwór, Polska 191317763 Wpisano: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191317763
(11) 228879 A. Wykreślono: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Dwór, Polska 191317763 Wpisano: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191317763
(11) 229184 A. Wykreślono: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Dwór, Polska 191317763 Wpisano: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191317763
(11) 229568 D. „W dniu 11 maja 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 4020/19/954) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2609052 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.229568 ustanowiony na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie”.
(11) 231548 D. „W dniu 11 maja 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 4020/19/954) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2609052 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.231548 ustanowiony na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie”.
(11) 232849 C. Wykreślono: ELKE GJALT HEMPENIUS, Deest,
Holandia Wpisano: EELKE GJALT HEMPENIUS, Deest, Holandia
(11) 233754 C. Wykreślono: MARCIN GŁODNIOK, Wielka
Skotnica, PL Wpisano: MARCIN GŁODNIOK, Mysłowice, PL
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 5/2020
09 10 2019
11 12 2019
06 11 2019
07 08 2019
22 05 2019
09 10 2019
09 10 2019
20 11 2019
30 10 2019
18 12 2019
30 10 2019
27 11 2019
20 11 2019
25 09 2019
18 12 2019
30 10 2019
13 11 2019
09 10 2019
20 11 2019
26 06 2019
27 11 2019
20 11 2019
28 08 2019
30 10 2019
16 10 2019
18 12 2019
13 11 2019
06 11 2019
11 12 2019
20 11 2019
27 11 2019
23 10 2019
16 10 2019
30 10 2019
30 10 2019
06 11 2019
07 08 2019
09 10 2019
13 11 2019
11 09 2019
16 10 2019
20 11 2019
13 11 2019
23 10 2019
06 11 2019
25 12 2019
30 10 2019
25 12 2019
09 10 2019
13 11 2019
18 12 2019
09 10 2019
04 12 2019
25 12 2019
04 09 2019
04 09 2019
01 01 2020
20 11 2019
23 10 2019
28 08 2019
06 11 2019
27 11 2019
27 11 2019
13 11 2019
30 10 2019
06 11 2019
23 10 2019

2019/41	EP 2810754 B1
2019/50	EP 2812058 B1
2019/45	EP 2812404 B1
2019/32	EP 2812464 B1
2019/21	EP 2813362 B1
2019/41	EP 2814764 B1
2019/41	EP 2817569 B1
2019/47	EP 2818250 B1
2019/44	EP 2819829 B1
2019/51	EP 2823672 B1
2019/44	EP 2824770 B1
2019/48	EP 2824781 B1
2019/47	EP 2827710 B1
2019/39	EP 2829452 B1
2019/51	EP 2829778 B1
2019/44	EP 2832509 B1
2019/46	EP 2832715 B1
2019/41	EP 2835060 B1
2019/47	EP 2835573 B1
2019/26	EP 2836154 B1
2019/48	EP 2838296 B1
2019/47	EP 2838776 B1
2019/35	EP 2839012 B1
2019/44	EP 2841492 B1
2019/42	EP 2841530 B1
2019/51	EP 2841593 B1
2019/46	EP 2844243 B1
2019/45	EP 2845928 B1
2019/50	EP 2846676 B1
2019/47	EP 2846738 B1
2019/48	EP 2847225 B1
2019/43	EP 2848424 B1
2019/42	EP 2849584 B1
2019/44	EP 2849760 B1
2019/44	EP 2849910 B1
2019/45	EP 2852808 B1
2019/32	EP 2852916 B1
2019/41	EP 2855230 B1
2019/46	EP 2855357 B1
2019/37	EP 2856029 B1
2019/42	EP 2856140 B1
2019/47	EP 2857039 B1
2019/46	EP 2857748 B1
2019/43	EP 2859343 B1
2019/45	EP 2861400 B1
2019/52	EP 2863918 B1
2019/44	EP 2864169 B1
2019/52	EP 2866716 B1
2019/41	EP 2866955 B1
2019/46	EP 2867117 B1
2019/51	EP 2870222 B1
2019/41	EP 2871466 B1
2019/49	EP 2872845 B1
2019/52	EP 2874636 B1
2019/36	EP 2875101 B1
2019/36	EP 2875289 B1
2020/01	EP 2876257 B1
2019/47	EP 2876447 B1
2019/43	EP 2877599 B1
2019/35	EP 2878211 B1
2019/45	EP 2878475 B1
2019/48	EP 2879884 B1
2019/48	EP 2880745 B1
2019/46	EP 2881660 B1
2019/44	EP 2882789 B1
2019/45	EP 2883672 B1
2019/43	EP 2886123 B1

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

25 09 2019
25 09 2019
06 11 2019
23 10 2019
20 11 2019
06 11 2019
25 09 2019
16 10 2019
20 11 2019
14 08 2019
06 11 2019
23 10 2019
27 11 2019
28 08 2019
31 07 2019
01 01 2020
04 12 2019
28 08 2019
02 10 2019
07 08 2019
01 01 2020
04 12 2019
20 11 2019
20 11 2019
04 09 2019
30 10 2019
06 11 2019
18 12 2019
13 11 2019
15 01 2020
06 11 2019
06 11 2019
16 10 2019
06 11 2019
05 02 2020
02 10 2019
31 07 2019
11 09 2019
18 12 2019
13 11 2019
23 10 2019
27 11 2019
20 11 2019
04 12 2019
02 10 2019
23 10 2019
16 10 2019
30 10 2019
23 10 2019
20 11 2019
23 10 2019
24 07 2019
13 11 2019
11 12 2019
11 12 2019
24 07 2019
27 11 2019
21 08 2019
06 11 2019
27 11 2019
30 10 2019
04 12 2019
06 11 2019
16 10 2019
30 10 2019
11 12 2019
28 08 2019

2019/39	EP 2887477 B1
2019/39	EP 2891548 B1
2019/45	EP 2892714 B1
2019/43	EP 2892886 B1
2019/47	EP 2894998 B1
2019/45	EP 2895505 B1
2019/39	EP 2897873 B1
2019/42	EP 2898384 B1
2019/47	EP 2899166 B1
2019/33	EP 2900279 B1
2019/45	EP 2900485 B1
2019/43	EP 2901688 B1
2019/48	EP 2903697 B1
2019/35	EP 2904166 B1
2019/31	EP 2906698 B1
2020/01	EP 2911525 B1
2019/49	EP 2912020 B1
2019/35	EP 2914355 B1
2019/40	EP 2914574 B1
2019/32	EP 2914743 B1
2020/01	EP 2916881 B1
2019/49	EP 2917436 B1
2019/47	EP 2917443 B1
2019/47	EP 2917782 B1
2019/36	EP 2919038 B1
2019/44	EP 2919212 B1
2019/45	EP 2920023 B1
2019/51	EP 2920335 B1
2019/46	EP 2922414 B1
2020/03	EP 2922615 B1
2019/45	EP 2929342 B1
2019/45	EP 2931078 B1
2019/42	EP 2933603 B1
2019/45	EP 2933622 B1
2020/06	EP 2934593 B1
2019/40	EP 2935299 B1
2019/31	EP 2936038 B1
2019/37	EP 2938360 B1
2019/51	EP 2938701 B1
2019/46	EP 2939897 B1
2019/43	EP 2950125 B1
2019/48	EP 2950786 B1
2019/47	EP 2952261 B1
2019/49	EP 2953487 B1
2019/40	EP 2953617 B1
2019/43	EP 2954336 B1
2019/42	EP 2954956 B1
2019/44	EP 2956000 B1
2019/43	EP 2956383 B1
2019/47	EP 2957322 B1
2019/43	EP 2958382 B1
2019/30	EP 2958884 B1
2019/46	EP 2959251 B1
2019/50	EP 2961410 B1
2019/50	EP 2964229 B1
2019/30	EP 2964382 B1
2019/48	EP 2964545 B1
2019/34	EP 2964585 B1
2019/45	EP 2965027 B1
2019/48	EP 2965393 B1
2019/44	EP 2965759 B1
2019/49	EP 2966820 B1
2019/45	EP 2967147 B1
2019/42	EP 2968174 B1
2019/44	EP 2971019 B1
2019/50	EP 2971840 B1
2019/35	EP 2971990 B1

Nr 5/2020
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

11 09 2019
30 10 2019
11 12 2019
25 12 2019
27 11 2019
04 12 2019
13 11 2019
02 10 2019
13 11 2019
04 12 2019
16 10 2019
23 10 2019
23 10 2019
11 12 2019
16 10 2019
02 10 2019
20 11 2019
13 11 2019
30 10 2019
30 10 2019
20 11 2019
13 11 2019
25 12 2019
16 10 2019
06 11 2019
14 08 2019
20 11 2019
02 10 2019
18 09 2019
16 10 2019
14 08 2019
06 11 2019
25 12 2019
04 12 2019
13 11 2019
04 12 2019
20 11 2019
30 10 2019
30 10 2019
02 10 2019
02 10 2019
20 11 2019
27 11 2019
25 09 2019
04 12 2019
13 11 2019
04 12 2019
30 10 2019
04 12 2019
04 12 2019
16 10 2019
16 10 2019
27 11 2019
30 10 2019
20 11 2019
15 01 2020
13 11 2019
06 11 2019
20 11 2019
04 12 2019
04 09 2019
23 10 2019
06 11 2019
16 10 2019
25 12 2019
08 01 2020
16 10 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/37	EP 2975115 B1
2019/44	EP 2975760 B1
2019/50	EP 2976102 B1
2019/52	EP 2976186 B1
2019/48	EP 2976360 B1
2019/49	EP 2976696 B1
2019/46	EP 2978426 B1
2019/40	EP 2981171 B1
2019/46	EP 2982444 B1
2019/49	EP 2985133 B1
2019/42	EP 2986308 B1
2019/43	EP 2988845 B1
2019/43	EP 2988855 B1
2019/50	EP 2988896 B1
2019/42	EP 2989000 B1
2019/40	EP 2989160 B1
2019/47	EP 2989401 B1
2019/46	EP 2990031 B1
2019/44	EP 2990475 B1
2019/44	EP 2990519 B1
2019/47	EP 2990575 B1
2019/46	EP 2991935 B1
2019/52	EP 2992165 B1
2019/42	EP 2993076 B1
2019/45	EP 2993275 B1
2019/33	EP 2993400 B1
2019/47	EP 2993966 B1
2019/40	EP 2994062 B1
2019/38	EP 2994346 B1
2019/42	EP 2995936 B1
2019/33	EP 2997195 B1
2019/45	EP 2998065 B1
2019/52	EP 2998085 B1
2019/49	EP 2998407 B1
2019/46	EP 3001437 B1
2019/49	EP 3001938 B1
2019/47	EP 3003375 B1
2019/44	EP 3003456 B1
2019/44	EP 3004464 B1
2019/40	EP 3004967 B1
2019/40	EP 3005911 B1
2019/47	EP 3007854 B1
2019/48	EP 3007954 B1
2019/39	EP 3009386 B1
2019/49	EP 3010413 B1
2019/46	EP 3011279 B1
2019/49	EP 3013317 B1
2019/44	EP 3013351 B1
2019/49	EP 3013959 B1
2019/49	EP 3016769 B1
2019/42	EP 3018412 B1
2019/42	EP 3018499 B1
2019/48	EP 3019006 B1
2019/44	EP 3019278 B1
2019/47	EP 3019483 B1
2020/03	EP 3019715 B1
2019/46	EP 3020401 B1
2019/45	EP 3021704 B1
2019/47	EP 3022104 B1
2019/49	EP 3024498 B1
2019/36	EP 3026587 B1
2019/43	EP 3026683 B1
2019/45	EP 3026874 B1
2019/42	EP 3027726 B1
2019/52	EP 3028099 B1
2020/02	EP 3028960 B1
2019/42	EP 3029063 B1

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

31 07 2019
06 11 2019
09 10 2019
30 10 2019
23 10 2019
13 11 2019
06 11 2019
09 10 2019
23 10 2019
04 12 2019
20 11 2019
02 10 2019
09 10 2019
13 11 2019
30 10 2019
30 10 2019
02 10 2019
06 11 2019
18 09 2019
23 10 2019
27 11 2019
13 11 2019
22 01 2020
20 11 2019
23 10 2019
27 11 2019
20 11 2019
09 10 2019
11 12 2019
06 11 2019
06 11 2019
30 10 2019
18 12 2019
11 12 2019
06 11 2019
30 10 2019
04 12 2019
11 12 2019
20 11 2019
27 11 2019
05 06 2019
04 12 2019
04 12 2019
18 12 2019
14 08 2019
04 12 2019
13 11 2019
11 12 2019
18 12 2019
13 11 2019
13 11 2019
20 11 2019
31 07 2019
08 01 2020
11 12 2019
11 12 2019
18 09 2019
18 09 2019
20 11 2019
11 12 2019
02 10 2019
30 10 2019
25 12 2019
18 09 2019
30 10 2019
23 10 2019
30 10 2019

29
2019/31	EP 3029373 B1
2019/45	EP 3029765 B1
2019/41	EP 3030255 B1
2019/44	EP 3030688 B1
2019/43	EP 3030708 B1
2019/46	EP 3031465 B1
2019/45	EP 3031740 B1
2019/41	EP 3032971 B1
2019/43	EP 3032992 B1
2019/49	EP 3033545 B1
2019/47	EP 3035330 B1
2019/40	EP 3036522 B1
2019/41	EP 3036976 B1
2019/46	EP 3037252 B1
2019/44	EP 3038654 B1
2019/44	EP 3038876 B1
2019/40	EP 3038895 B1
2019/45	EP 3038898 B1
2019/38	EP 3041596 B1
2019/43	EP 3041842 B1
2019/48	EP 3042559 B1
2019/46	EP 3042697 B1
2020/04	EP 3043405 B1
2019/47	EP 3043660 B1
2019/43	EP 3045622 B1
2019/48	EP 3046822 B1
2019/47	EP 3047777 B1
2019/41	EP 3048068 B1
2019/50	EP 3048205 B1
2019/45	EP 3048470 B1
2019/45	EP 3050307 B1
2019/44	EP 3050877 B1
2019/51	EP 3051611 B1
2019/50	EP 3052427 B1
2019/45	EP 3053450 B1
2019/44	EP 3053458 B1
2019/49	EP 3055133 B1
2019/50	EP 3055208 B1
2019/47	EP 3055930 B1
2019/48	EP 3056898 B1
2019/23	EP 3057450 B1
2019/49	EP 3057586 B1
2019/49	EP 3057734 B1
2019/51	EP 3057844 B1
2019/33	EP 3057875 B1
2019/49	EP 3057964 B1
2019/46	EP 3057983 B1
2019/50	EP 3060252 B1
2019/51	EP 3061600 B1
2019/46	EP 3063182 B1
2019/46	EP 3063306 B1
2019/47	EP 3065557 B1
2019/31	EP 3065617 B1
2020/02	EP 3065761 B1
2019/50	EP 3065879 B1
2019/50	EP 3066074 B1
2019/38	EP 3066398 B1
2019/38	EP 3066399 B1
2019/47	EP 3067380 B1
2019/50	EP 3067971 B1
2019/40	EP 3068733 B1
2019/44	EP 3069720 B1
2019/52	EP 3071220 B1
2019/38	EP 3074138 B1
2019/44	EP 3074544 B1
2019/43	EP 3075532 B1
2019/44	EP 3075626 B1

30
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 5/2020
08 01 2020
06 11 2019
06 11 2019
15 01 2020
23 10 2019
02 10 2019
06 11 2019
16 10 2019
30 10 2019
05 02 2020
02 10 2019
04 09 2019
22 05 2019
23 10 2019
30 10 2019
20 11 2019
26 06 2019
09 10 2019
11 12 2019
06 11 2019
13 11 2019
27 11 2019
18 09 2019
20 11 2019
23 10 2019
30 10 2019
03 07 2019
06 11 2019
11 12 2019
30 10 2019
01 01 2020
06 11 2019
23 10 2019
17 07 2019
25 09 2019
18 12 2019
25 09 2019
27 11 2019
08 01 2020
11 12 2019
25 12 2019
04 12 2019
11 12 2019
20 11 2019
08 01 2020
20 11 2019
04 09 2019
23 10 2019
02 10 2019
01 01 2020
16 10 2019
11 12 2019
13 11 2019
20 11 2019
28 08 2019
20 11 2019
16 10 2019
06 11 2019
30 10 2019
13 11 2019
18 09 2019
30 10 2019
23 10 2019
13 11 2019
16 10 2019
02 10 2019
20 11 2019

2020/02	EP 3075982 B1
2019/45	EP 3076374 B1
2019/45	EP 3076375 B1
2020/03	EP 3076996 B1
2019/43	EP 3077346 B1
2019/40	EP 3077554 B1
2019/45	EP 3078241 B1
2019/42	EP 3078443 B1
2019/44	EP 3079513 B1
2020/06	EP 3079549 B1
2019/40	EP 3079631 B1
2019/36	EP 3079719 B1
2019/21	EP 3080395 B1
2019/43	EP 3082413 B1
2019/44	EP 3082484 B1
2019/47	EP 3083271 B1
2019/26	EP 3083797 B1
2019/41	EP 3085667 B1
2019/50	EP 3085669 B1
2019/45	EP 3085777 B1
2019/46	EP 3087568 B1
2019/48	EP 3088815 B1
2019/38	EP 3090773 B1
2019/47	EP 3091062 B1
2019/43	EP 3091375 B1
2019/44	EP 3091856 B1
2019/27	EP 3091992 B1
2019/45	EP 3092003 B1
2019/50	EP 3092223 B1
2019/44	EP 3093546 B1
2020/01	EP 3093778 B1
2019/45	EP 3093901 B1
2019/43	EP 3095333 B1
2019/29	EP 3095452 B1
2019/39	EP 3095526 B1
2019/51	EP 3096779 B1
2019/39	EP 3096792 B1
2019/48	EP 3097233 B1
2020/02	EP 3097314 B1
2019/50	EP 3097965 B1
2019/52	EP 3098072 B1
2019/49	EP 3098438 B1
2019/50	EP 3100101 B1
2019/47	EP 3100728 B1
2020/02	EP 3100993 B1
2019/47	EP 3101188 B1
2019/36	EP 3102189 B1
2019/43	EP 3104718 B1
2019/40	EP 3104853 B1
2020/01	EP 3104962 B1
2019/42	EP 3105469 B1
2019/50	EP 3105757 B1
2019/46	EP 3106633 B1
2019/47	EP 3107678 B1
2019/35	EP 3108000 B1
2019/47	EP 3108759 B1
2019/42	EP 3110263 B1
2019/45	EP 3110418 B1
2019/44	EP 3110600 B1
2019/46	EP 3110868 B1
2019/38	EP 3113773 B1
2019/44	EP 3114364 B1
2019/43	EP 3114884 B1
2019/46	EP 3115161 B1
2019/42	EP 3115193 B1
2019/40	EP 3115472 B1
2019/47	EP 3115535 B1

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

30 10 2019
16 10 2019
13 11 2019
18 12 2019
12 02 2020
18 12 2019
20 11 2019
06 11 2019
02 10 2019
01 01 2020
30 10 2019
13 11 2019
30 10 2019
20 11 2019
25 09 2019
06 11 2019
08 01 2020
13 03 2019
18 12 2019
14 08 2019
21 08 2019
30 10 2019
01 01 2020
23 10 2019
03 07 2019
23 10 2019
13 11 2019
23 10 2019
02 10 2019
14 08 2019
01 01 2020
27 11 2019
09 10 2019
02 10 2019
23 10 2019
30 10 2019
13 11 2019
06 11 2019
16 10 2019
03 07 2019
30 10 2019
02 10 2019
13 11 2019
23 10 2019
08 01 2020
27 11 2019
04 12 2019
06 11 2019
25 09 2019
13 11 2019
11 12 2019
09 10 2019
14 08 2019
27 11 2019
23 10 2019
20 11 2019
07 08 2019
11 12 2019
18 12 2019
18 12 2019
30 10 2019
23 10 2019
11 09 2019
28 08 2019
02 10 2019
06 11 2019
16 10 2019

2019/44	EP 3116654 B1
2019/42	EP 3116819 B1
2019/46	EP 3116909 B1
2019/51	EP 3117269 B1
2020/07	EP 3117828 B1
2019/51	EP 3118057 B1
2019/47	EP 3118083 B1
2019/45	EP 3119218 B1
2019/40	EP 3121335 B1
2020/01	EP 3121582 B1
2019/44	EP 3122404 B1
2019/46	EP 3122775 B1
2019/44	EP 3122931 B1
2019/47	EP 3123109 B1
2019/39	EP 3124132 B1
2019/45	EP 3124611 B1
2020/02	EP 3125243 B1
2019/11	EP 3125802 B1
2019/51	EP 3126217 B1
2019/33	EP 3126279 B1
2019/34	EP 3126391 B1
2019/44	EP 3126394 B1
2020/01	EP 3126687 B1
2019/43	EP 3127789 B1
2019/27	EP 3128246 B1
2019/43	EP 3129018 B1
2019/46	EP 3129467 B1
2019/43	EP 3129695 B1
2019/40	EP 3130507 B1
2019/33	EP 3130592 B1
2020/01	EP 3131847 B1
2019/48	EP 3133928 B1
2019/41	EP 3134882 B1
2019/40	EP 3135138 B1
2019/43	EP 3135381 B1
2019/44	EP 3135848 B1
2019/46	EP 3138460 B1
2019/45	EP 3138672 B1
2019/42	EP 3138974 B1
2019/27	EP 3140059 B1
2019/44	EP 3140318 B1
2019/40	EP 3141108 B1
2019/46	EP 3142607 B1
2019/43	EP 3143190 B1
2020/02	EP 3143902 B1
2019/48	EP 3143990 B1
2019/49	EP 3144282 B1
2019/45	EP 3145338 B1
2019/39	EP 3146285 B1
2019/46	EP 3147006 B1
2019/50	EP 3147174 B1
2019/41	EP 3148581 B1
2019/33	EP 3149214 B1
2019/48	EP 3150222 B1
2019/43	EP 3151307 B1
2019/47	EP 3151666 B1
2019/32	EP 3151899 B1
2019/50	EP 3152083 B1
2019/51	EP 3152171 B1
2019/51	EP 3153270 B1
2019/44	EP 3153645 B1
2019/43	EP 3154667 B1
2019/37	EP 3154868 B1
2019/35	EP 3155040 B1
2019/40	EP 3155694 B1
2019/45	EP 3156280 B1
2019/42	EP 3156557 B1

Nr 5/2020
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

25 12 2019
23 10 2019
27 11 2019
13 11 2019
20 11 2019
17 04 2019
27 11 2019
04 12 2019
20 11 2019
16 10 2019
25 09 2019
27 11 2019
06 11 2019
04 12 2019
01 05 2019
13 11 2019
06 11 2019
27 11 2019
20 11 2019
06 11 2019
30 10 2019
01 01 2020
01 01 2020
27 11 2019
25 09 2019
23 10 2019
20 11 2019
06 11 2019
04 12 2019
13 11 2019
11 12 2019
06 11 2019
14 08 2019
02 10 2019
16 10 2019
20 11 2019
20 11 2019
13 11 2019
21 08 2019
20 11 2019
27 11 2019
03 04 2019
06 11 2019
25 09 2019
23 10 2019
04 12 2019
16 10 2019
27 11 2019
13 11 2019
30 10 2019
23 10 2019
23 10 2019
09 10 2019
25 12 2019
01 01 2020
23 10 2019
11 12 2019
13 11 2019
18 12 2019
30 10 2019
06 11 2019
06 11 2019
06 11 2019
04 12 2019
04 09 2019
13 11 2019
30 10 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/52	EP 3157321 B1
2019/43	EP 3157552 B1
2019/48	EP 3157684 B1
2019/46	EP 3157871 B1
2019/47	EP 3157889 B1
2019/16	EP 3158057 B1
2019/48	EP 3159161 B1
2019/49	EP 3159409 B1
2019/47	EP 3159976 B1
2019/42	EP 3160236 B1
2019/39	EP 3160271 B1
2019/48	EP 3160820 B1
2019/45	EP 3161203 B1
2019/49	EP 3161234 B1
2019/18	EP 3161254 B1
2019/46	EP 3161923 B1
2019/45	EP 3163094 B1
2019/48	EP 3163239 B1
2019/47	EP 3163571 B1
2019/45	EP 3163663 B1
2019/44	EP 3165235 B1
2020/01	EP 3165562 B1
2020/01	EP 3165563 B1
2019/48	EP 3167087 B1
2019/39	EP 3168262 B1
2019/43	EP 3168355 B1
2019/47	EP 3169106 B1
2019/45	EP 3169292 B1
2019/49	EP 3169706 B1
2019/46	EP 3171925 B1
2019/50	EP 3172757 B1
2019/45	EP 3173400 B1
2019/33	EP 3175112 B1
2019/40	EP 3175176 B1
2019/42	EP 3175187 B1
2019/47	EP 3175436 B1
2019/47	EP 3175457 B1
2019/46	EP 3175593 B1
2019/34	EP 3176164 B1
2019/47	EP 3176503 B1
2019/48	EP 3176537 B1
2019/14	EP 3177160 B1
2019/45	EP 3177515 B1
2019/39	EP 3178606 B1
2019/43	EP 3181605 B1
2019/49	EP 3182605 B1
2019/42	EP 3182957 B1
2019/48	EP 3183717 B1
2019/46	EP 3184004 B1
2019/44	EP 3184667 B1
2019/43	EP 3185696 B1
2019/43	EP 3185705 B1
2019/41	EP 3186012 B1
2019/52	EP 3186283 B1
2020/01	EP 3186425 B1
2019/43	EP 3186556 B1
2019/50	EP 3186879 B1
2019/46	EP 3188435 B1
2019/51	EP 3188753 B1
2019/44	EP 3188919 B1
2019/45	EP 3189584 B1
2019/45	EP 3190114 B1
2019/45	EP 3191232 B1
2019/49	EP 3191466 B1
2019/36	EP 3191491 B1
2019/46	EP 3191586 B1
2019/44	EP 3191679 B1
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13 11 2019
18 12 2019
04 12 2019
06 11 2019
01 01 2020
23 10 2019
30 10 2019
27 11 2019
09 10 2019
06 11 2019
06 11 2019
08 01 2020
09 10 2019
06 11 2019
29 01 2020
11 12 2019
06 11 2019
06 11 2019
18 12 2019
18 12 2019
06 11 2019
13 11 2019
04 09 2019
18 12 2019
20 11 2019
21 08 2019
04 12 2019
13 11 2019
09 10 2019
06 11 2019
13 11 2019
04 12 2019
13 11 2019
06 11 2019
27 11 2019
27 11 2019
09 10 2019
01 01 2020
21 08 2019
11 12 2019
06 11 2019
02 10 2019
09 10 2019
20 11 2019
09 10 2019
20 11 2019
16 10 2019
04 12 2019
13 11 2019
30 10 2019
06 11 2019
23 10 2019
04 12 2019
07 08 2019
19 02 2020
25 09 2019
11 12 2019
11 12 2019
16 10 2019
06 11 2019
11 09 2019
25 12 2019
13 11 2019
04 12 2019
18 12 2019
06 11 2019
02 10 2019
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2019/46	EP 3192383 B1
2019/51	EP 3193178 B1
2019/49	EP 3193639 B1
2019/45	EP 3193642 B1
2020/01	EP 3194284 B1
2019/43	EP 3194391 B1
2019/44	EP 3194829 B1
2019/48	EP 3195161 B1
2019/41	EP 3195927 B1
2019/45	EP 3196404 B1
2019/45	EP 3197636 B1
2020/02	EP 3197838 B1
2019/41	EP 3198026 B1
2019/45	EP 3199126 B1
2020/05	EP 3199511 B1
2019/50	EP 3200257 B1
2019/45	EP 3200581 B1
2019/45	EP 3201323 B1
2019/51	EP 3201391 B1
2019/51	EP 3201406 B1
2019/45	EP 3201559 B1
2019/46	EP 3204304 B1
2019/36	EP 3205408 B1
2019/51	EP 3205755 B1
2019/47	EP 3206837 B1
2019/34	EP 3207053 B1
2019/49	EP 3207481 B1
2019/46	EP 3208246 B1
2019/41	EP 3208869 B1
2019/45	EP 3209840 B1
2019/46	EP 3209996 B1
2019/49	EP 3210521 B1
2019/46	EP 3211128 B1
2019/45	EP 3212640 B1
2019/48	EP 3212802 B1
2019/48	EP 3212925 B1
2019/41	EP 3214959 B1
2020/01	EP 3215173 B1
2019/34	EP 3215530 B1
2019/50	EP 3216526 B1
2019/45	EP 3216587 B1
2019/40	EP 3216790 B1
2019/41	EP 3216887 B1
2019/47	EP 3217462 B1
2019/41	EP 3218489 B1
2019/47	EP 3219402 B1
2019/42	EP 3221020 B1
2019/49	EP 3221030 B1
2019/46	EP 3221732 B1
2019/44	EP 3224253 B1
2019/45	EP 3224476 B1
2019/43	EP 3224851 B1
2019/49	EP 3225404 B1
2019/32	EP 3225722 B1
2020/08	EP 3226529 B1
2019/39	EP 3227078 B1
2019/50	EP 3228484 B1
2019/50	EP 3228867 B1
2019/42	EP 3228935 B1
2019/45	EP 3230080 B1
2019/37	EP 3230197 B1
2019/52	EP 3230248 B1
2019/46	EP 3231233 B1
2019/49	EP 3231390 B1
2019/51	EP 3231444 B1
2019/45	EP 3232179 B1
2019/40	EP 3232460 B1
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(T3) (97)
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 5/2020
02 10 2019
05 02 2020
13 11 2019
20 11 2019
20 11 2019
28 08 2019
13 11 2019
18 09 2019
13 11 2019
16 10 2019
20 11 2019
09 10 2019
20 11 2019
30 10 2019
18 09 2019
09 10 2019
06 11 2019
06 11 2019
27 11 2019
23 10 2019
23 10 2019
30 10 2019
20 11 2019
30 10 2019
06 11 2019
09 10 2019
30 10 2019
27 11 2019
06 11 2019
23 10 2019
06 11 2019
20 11 2019
05 02 2020
06 11 2019
16 10 2019
25 09 2019
18 09 2019
20 11 2019
06 11 2019
06 11 2019
15 01 2020
04 12 2019
16 10 2019
30 10 2019
13 11 2019
29 01 2020
27 11 2019
20 11 2019
27 11 2019
27 11 2019
30 10 2019
07 08 2019
04 12 2019
20 11 2019
27 11 2019
25 12 2019
23 10 2019
28 08 2019
20 11 2019
04 09 2019
20 11 2019
13 11 2019
06 11 2019
09 10 2019
10 04 2019
20 11 2019
13 11 2019

2019/40	EP 3232860 B1
2020/06	EP 3232978 B1
2019/46	EP 3233016 B1
2019/47	EP 3233288 B1
2019/47	EP 3234476 B1
2019/35	EP 3234517 B1
2019/46	EP 3235141 B1
2019/38	EP 3236132 B1
2019/46	EP 3236133 B1
2019/42	EP 3236430 B1
2019/47	EP 3237704 B1
2019/41	EP 3237708 B1
2019/47	EP 3239260 B1
2019/44	EP 3239279 B1
2019/38	EP 3239421 B1
2019/41	EP 3240617 B1
2019/45	EP 3240740 B1
2019/45	EP 3243368 B1
2019/48	EP 3243526 B1
2019/43	EP 3243631 B1
2019/43	EP 3244149 B1
2019/44	EP 3244716 B1
2019/47	EP 3244860 B1
2019/44	EP 3245035 B1
2019/45	EP 3245158 B1
2019/41	EP 3245325 B1
2019/44	EP 3245429 B1
2019/48	EP 3245919 B1
2019/45	EP 3246075 B1
2019/43	EP 3246212 B1
2019/45	EP 3246592 B1
2019/47	EP 3246718 B1
2020/06	EP 3246964 B1
2019/45	EP 3248173 B1
2019/42	EP 3248270 B1
2019/39	EP 3248385 B1
2019/38	EP 3248483 B1
2019/47	EP 3248780 B1
2019/45	EP 3248976 B1
2019/45	EP 3249277 B1
2020/03	EP 3250380 B1
2019/49	EP 3250697 B1
2019/42	EP 3250788 B1
2019/44	EP 3251444 B1
2019/46	EP 3251916 B1
2020/05	EP 3251958 B1
2019/48	EP 3253207 B1
2019/47	EP 3254822 B1
2019/48	EP 3255046 B1
2019/48	EP 3255114 B1
2019/44	EP 3255200 B1
2019/32	EP 3255291 B1
2019/49	EP 3255370 B1
2019/47	EP 3256179 B1
2019/48	EP 3256244 B1
2019/52	EP 3256324 B1
2019/43	EP 3257345 B1
2019/35	EP 3257741 B1
2019/47	EP 3258170 B1
2019/36	EP 3259096 B1
2019/47	EP 3259203 B1
2019/46	EP 3259402 B1
2019/45	EP 3259462 B1
2019/41	EP 3261598 B1
2019/15	EP 3261689 B1
2019/47	EP 3262285 B1
2019/46	EP 3262308 B1
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30 10 2019
30 10 2019
20 11 2019
11 09 2019
30 10 2019
06 11 2019
16 10 2019
20 11 2019
06 11 2019
23 10 2019
25 09 2019
20 11 2019
27 11 2019
01 01 2020
25 09 2019
25 12 2019
01 01 2020
01 01 2020
06 11 2019
23 10 2019
18 12 2019
13 11 2019
20 11 2019
11 09 2019
23 10 2019
06 11 2019
25 12 2019
18 09 2019
06 11 2019
18 09 2019
08 01 2020
13 11 2019
06 11 2019
13 11 2019
02 10 2019
25 12 2019
13 11 2019
02 10 2019
16 10 2019
01 01 2020
16 10 2019
09 10 2019
27 11 2019
11 12 2019
02 10 2019
11 12 2019
25 09 2019
06 11 2019
02 10 2019
11 12 2019
25 12 2019
13 11 2019
23 10 2019
29 01 2020
27 11 2019
12 02 2020
04 12 2019
01 01 2020
25 12 2019
06 11 2019
30 10 2019
12 02 2020
20 11 2019
30 10 2019
06 11 2019
18 12 2019
06 11 2019

2019/44	EP 3262944 B1
2019/44	EP 3263614 B1
2019/47	EP 3263729 B1
2019/37	EP 3264493 B1
2019/44	EP 3265290 B1
2019/45	EP 3266355 B1
2019/42	EP 3266503 B1
2019/47	EP 3266651 B1
2019/45	EP 3266914 B1
2019/43	EP 3266969 B1
2019/39	EP 3268374 B1
2019/47	EP 3268555 B1
2019/48	EP 3268670 B1
2020/01	EP 3268961 B1
2019/39	EP 3269526 B1
2019/52	EP 3269869 B1
2020/01	EP 3270227 B1
2020/01	EP 3270991 B1
2019/45	EP 3271655 B1
2019/43	EP 3272638 B1
2019/51	EP 3273170 B1
2019/46	EP 3273788 B1
2019/47	EP 3274370 B1
2019/37	EP 3274637 B1
2019/43	EP 3274646 B1
2019/45	EP 3274969 B1
2019/52	EP 3275585 B1
2019/38	EP 3275810 B1
2019/45	EP 3276148 B1
2019/38	EP 3276285 B1
2020/02	EP 3276945 B1
2019/46	EP 3277882 B1
2019/45	EP 3278957 B1
2019/46	EP 3281509 B1
2019/40	EP 3281953 B1
2019/52	EP 3282008 B1
2019/46	EP 3282024 B1
2019/40	EP 3283507 B1
2019/42	EP 3283668 B1
2020/01	EP 3283686 B1
2019/42	EP 3283865 B1
2019/41	EP 3284624 B1
2019/48	EP 3284692 B1
2019/50	EP 3285316 B1
2019/40	EP 3285772 B1
2019/50	EP 3286093 B1
2019/39	EP 3286106 B1
2019/45	EP 3286548 B1
2019/40	EP 3287048 B1
2019/50	EP 3287094 B1
2019/52	EP 3287423 B1
2019/46	EP 3287498 B1
2019/43	EP 3287525 B1
2020/05	EP 3288098 B1
2019/48	EP 3288367 B1
2020/07	EP 3288573 B1
2019/49	EP 3288762 B1
2020/01	EP 3288785 B1
2019/52	EP 3288966 B1
2019/45	EP 3288967 B1
2019/44	EP 3290441 B1
2020/07	EP 3290897 B1
2019/47	EP 3291985 B1
2019/44	EP 3292806 B1
2019/45	EP 3294256 B1
2019/51	EP 3294285 B1
2019/45	EP 3295039 B1
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20 11 2019
13 11 2019
25 12 2019
13 11 2019
13 11 2019
20 11 2019
06 11 2019
18 12 2019
06 11 2019
30 10 2019
09 10 2019
30 10 2019
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27 11 2019
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31 07 2019
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13 11 2019
27 11 2019
06 11 2019
06 11 2019
30 10 2019
02 10 2019
28 08 2019
20 11 2019
04 12 2019
23 10 2019
13 11 2019
29 01 2020
23 10 2019
30 10 2019
18 12 2019
18 12 2019
23 10 2019
18 12 2019
06 11 2019
20 11 2019
20 11 2019
27 11 2019
25 09 2019
16 10 2019
06 11 2019
30 10 2019
20 11 2019
17 04 2019
21 08 2019
29 01 2020
23 10 2019
13 11 2019
08 01 2020
08 01 2020
11 12 2019
06 11 2019
13 11 2019
08 01 2020
04 12 2019
11 09 2019
30 10 2019
16 10 2019
06 11 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/47	EP 3295942 B1
2019/46	EP 3296006 B1
2019/52	EP 3296062 B1
2019/46	EP 3296473 B1
2019/46	EP 3297946 B1
2019/47	EP 3298008 B1
2019/45	EP 3298718 B1
2019/51	EP 3298756 B1
2019/45	EP 3298900 B1
2019/44	EP 3299144 B1
2019/41	EP 3299316 B1
2019/44	EP 3299531 B1
2019/50	EP 3299536 B1
2019/51	EP 3299591 B1
2019/45	EP 3299663 B1
2019/45	EP 3300139 B1
2019/41	EP 3303206 B1
2019/50	EP 3303395 B1
2019/48	EP 3304035 B1
2019/48	EP 3305102 B1
2019/31	EP 3305543 B1
2019/49	EP 3305678 B1
2019/37	EP 3305680 B1
2019/47	EP 3307244 B1
2019/46	EP 3307418 B1
2019/48	EP 3307734 B1
2019/45	EP 3307802 B1
2019/45	EP 3308350 B1
2019/44	EP 3308658 B1
2019/40	EP 3308660 B1
2019/35	EP 3309371 B1
2019/47	EP 3309622 B1
2019/49	EP 3310671 B1
2019/43	EP 3310892 B1
2019/46	EP 3311003 B1
2020/05	EP 3311054 B1
2019/43	EP 3311434 B1
2019/44	EP 3311521 B1
2019/51	EP 3312106 B1
2019/51	EP 3312110 B1
2019/43	EP 3312843 B1
2019/51	EP 3313083 B1
2019/45	EP 3313851 B1
2019/47	EP 3314684 B1
2019/47	EP 3315172 B1
2019/48	EP 3315186 B1
2019/39	EP 3315795 B1
2019/42	EP 3317003 B1
2019/45	EP 3317208 B1
2019/44	EP 3317260 B1
2019/47	EP 3318278 B1
2019/16	EP 3319427 B1
2019/34	EP 3319587 B1
2020/05	EP 3319809 B1
2019/43	EP 3320119 B1
2019/46	EP 3320143 B1
2020/02	EP 3322010 B1
2020/02	EP 3322080 B1
2019/50	EP 3322327 B1
2019/45	EP 3323740 B1
2019/46	EP 3323835 B1
2020/02	EP 3323849 B1
2019/49	EP 3324567 B1
2019/37	EP 3324914 B1
2019/44	EP 3324942 B1
2019/42	EP 3325012 B1
2019/45	EP 3325068 B1
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02 10 2019
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27 11 2019
11 09 2019
20 11 2019
30 10 2019
02 10 2019
30 10 2019
25 09 2019
04 09 2019
06 11 2019
06 11 2019
28 08 2019
13 11 2019
30 10 2019
11 12 2019
02 10 2019
20 11 2019
16 10 2019
09 10 2019
09 10 2019
09 10 2019
20 11 2019
08 01 2020
09 10 2019
30 10 2019
02 10 2019
02 10 2019
30 10 2019
08 01 2020
02 10 2019
20 02 2019
30 10 2019
30 10 2019
13 11 2019
24 07 2019
27 11 2019
20 11 2019
20 11 2019
09 10 2019
27 11 2019
02 10 2019
23 10 2019
20 11 2019
08 01 2020
06 11 2019
16 10 2019
09 10 2019
04 09 2019
04 12 2019
13 11 2019
25 12 2019
25 12 2019
02 10 2019
06 11 2019
06 11 2019
25 12 2019
30 10 2019
06 11 2019
30 10 2019
06 11 2019
13 11 2019
06 11 2019
28 08 2019
09 10 2019
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2019/35	EP 3325278 B1
2019/47	EP 3325395 B1
2019/40	EP 3325483 B1
2019/39	EP 3325693 B1
2019/48	EP 3325889 B1
2019/37	EP 3327204 B1
2019/47	EP 3327233 B1
2019/44	EP 3327821 B1
2019/40	EP 3328221 B1
2019/44	EP 3328573 B1
2019/39	EP 3328977 B1
2019/36	EP 3329068 B1
2019/45	EP 3329919 B1
2019/45	EP 3329939 B1
2019/35	EP 3330390 B1
2019/46	EP 3330452 B1
2019/44	EP 3331808 B1
2019/50	EP 3331910 B1
2019/40	EP 3333334 B1
2019/47	EP 3333351 B1
2019/42	EP 3333352 B1
2019/41	EP 3334294 B1
2019/41	EP 3334298 B1
2019/41	EP 3334373 B1
2019/47	EP 3334656 B1
2020/02	EP 3334658 B1
2019/41	EP 3334707 B1
2019/44	EP 3334841 B1
2019/40	EP 3336255 B1
2019/40	EP 3336297 B1
2019/44	EP 3337692 B1
2020/02	EP 3337829 B1
2019/40	EP 3338025 B1
2019/08	EP 3338143 B1
2019/44	EP 3338591 B1
2019/44	EP 3338768 B1
2019/46	EP 3339323 B1
2019/30	EP 3339535 B1
2019/48	EP 3340813 B1
2019/47	EP 3341295 B1
2019/47	EP 3341303 B1
2019/41	EP 3341379 B1
2019/48	EP 3341518 B1
2019/40	EP 3341564 B1
2019/43	EP 3342265 B1
2019/47	EP 3343249 B1
2020/02	EP 3344552 B1
2019/45	EP 3344677 B1
2019/42	EP 3344892 B1
2019/41	EP 3344918 B1
2019/36	EP 3345785 B1
2019/49	EP 3345895 B1
2019/46	EP 3346049 B1
2019/52	EP 3346981 B1
2019/52	EP 3346982 B1
2019/40	EP 3347145 B1
2019/45	EP 3347379 B1
2019/45	EP 3347564 B1
2019/52	EP 3349268 B1
2019/44	EP 3350040 B1
2019/45	EP 3350047 B1
2019/44	EP 3350101 B1
2019/45	EP 3350239 B1
2019/46	EP 3350334 B1
2019/45	EP 3350862 B1
2019/35	EP 3350967 B1
2019/41	EP 3351031 B1
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 5/2020
30 10 2019
16 10 2019
28 08 2019
09 10 2019
04 09 2019
30 10 2019
06 11 2019
09 10 2019
09 10 2019
23 10 2019
22 01 2020
23 10 2019
11 09 2019
13 11 2019
06 11 2019
06 11 2019
31 07 2019
16 10 2019
13 11 2019
30 10 2019
27 11 2019
20 11 2019
20 11 2019
06 11 2019
21 08 2019
28 08 2019
30 10 2019
04 12 2019
18 12 2019
30 10 2019
27 11 2019
06 11 2019
04 12 2019
08 01 2020
13 11 2019
30 10 2019
27 11 2019
11 12 2019
04 12 2019
20 11 2019
20 11 2019
04 12 2019
31 07 2019
23 10 2019
04 12 2019
18 09 2019
04 12 2019
20 11 2019
16 10 2019
04 12 2019
04 12 2019
16 10 2019
18 09 2019
20 11 2019
11 12 2019
06 11 2019
18 12 2019
23 10 2019
16 10 2019
30 10 2019
27 11 2019
16 10 2019
15 01 2020
08 01 2020
30 10 2019
11 12 2019
18 12 2019

2019/44	EP 3351511 B1
2019/42	EP 3351630 B1
2019/35	EP 3351646 B1
2019/41	EP 3351851 B1
2019/36	EP 3352721 B1
2019/44	EP 3352990 B1
2019/45	EP 3353059 B1
2019/41	EP 3353079 B1
2019/41	EP 3353800 B1
2019/43	EP 3354246 B1
2020/04	EP 3354348 B1
2019/43	EP 3354516 B1
2019/37	EP 3354793 B1
2019/46	EP 3355392 B1
2019/45	EP 3355542 B1
2019/45	EP 3355726 B1
2019/31	EP 3355795 B1
2019/42	EP 3356296 B1
2019/46	EP 3356459 B1
2019/44	EP 3356599 B1
2019/48	EP 3358666 B1
2019/47	EP 3358944 B1
2019/47	EP 3359655 B1
2019/45	EP 3359736 B1
2019/34	EP 3359975 B1
2019/35	EP 3360588 B1
2019/44	EP 3360824 B1
2019/49	EP 3361000 B1
2019/51	EP 3361248 B1
2019/44	EP 3361593 B1
2019/48	EP 3362334 B1
2019/45	EP 3362516 B1
2019/49	EP 3363093 B1
2020/02	EP 3363230 B1
2019/46	EP 3363627 B1
2019/44	EP 3363720 B1
2019/48	EP 3363902 B1
2019/50	EP 3364800 B1
2019/49	EP 3364829 B1
2019/47	EP 3365051 B1
2019/47	EP 3365327 B1
2019/49	EP 3365393 B1
2019/31	EP 3365476 B1
2019/43	EP 3365573 B1
2019/49	EP 3366477 B1
2019/38	EP 3366597 B1
2019/49	EP 3366911 B1
2019/47	EP 3367042 B1
2019/42	EP 3367252 B1
2019/49	EP 3367805 B1
2019/49	EP 3367807 B1
2019/42	EP 3368262 B1
2019/38	EP 3368422 B1
2019/47	EP 3368588 B1
2019/50	EP 3368682 B1
2019/45	EP 3368852 B1
2019/51	EP 3369298 B1
2019/43	EP 3369306 B1
2019/42	EP 3369986 B1
2019/44	EP 3370637 B1
2019/48	EP 3370967 B1
2019/42	EP 3371035 B1
2020/03	EP 3371279 B1
2020/02	EP 3371394 B1
2019/44	EP 3372087 B1
2019/50	EP 3373580 B1
2019/51	EP 3373581 B1
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23 10 2019
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13 11 2019
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06 11 2019
23 10 2019
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09 10 2019
02 10 2019
30 10 2019
08 01 2020
11 12 2019
23 10 2019

2019/39	EP 3373720 B1
2020/02	EP 3374187 B1
2019/40	EP 3374357 B1
2019/51	EP 3374366 B1
2019/45	EP 3375687 B1
2020/02	EP 3375764 B1
2019/39	EP 3375766 B1
2019/43	EP 3376087 B1
2019/41	EP 3376615 B1
2019/46	EP 3376824 B1
2019/39	EP 3376930 B1
2019/47	EP 3377663 B1
2019/41	EP 3377687 B1
2020/01	EP 3377731 B1
2019/48	EP 3378067 B1
2019/41	EP 3378141 B1
2019/39	EP 3378697 B1
2019/43	EP 3378930 B1
2019/51	EP 3379084 B1
2019/46	EP 3379548 B1
2019/43	EP 3379937 B1
2019/45	EP 3379992 B1
2019/44	EP 3380649 B1
2019/48	EP 3381327 B1
2019/46	EP 3381585 B1
2019/48	EP 3381631 B1
2019/38	EP 3382042 B1
2019/43	EP 3382130 B1
2019/41	EP 3383747 B1
2020/05	EP 3384078 B1
2020/02	EP 3384627 B1
2019/47	EP 3385466 B1
2019/46	EP 3385618 B1
2019/46	EP 3385665 B1
2019/50	EP 3386830 B1
2019/50	EP 3386994 B1
2019/35	EP 3387055 B1
2019/41	EP 3387178 B1
2019/45	EP 3387261 B1
2019/40	EP 3387375 B1
2019/46	EP 3387789 B1
2019/43	EP 3387797 B1
2019/47	EP 3388589 B1
2019/44	EP 3388744 B1
2019/39	EP 3389068 B1
2019/44	EP 3389288 B1
2019/44	EP 3389290 B1
2019/44	EP 3390186 B1
2019/47	EP 3390371 B1
2019/26	EP 3390426 B1
2019/48	EP 3390910 B1
2019/43	EP 3391173 B1
2019/51	EP 3392069 B1
2019/45	EP 3392375 B1
2019/47	EP 3392548 B1
2019/51	EP 3393626 B1
2019/51	EP 3393627 B1
2019/44	EP 3393883 B1
2019/45	EP 3393936 B1
2019/43	EP 3393958 B1
2019/39	EP 3394204 B1
2019/41	EP 3394402 B1
2019/40	EP 3394492 B1
2019/44	EP 3395520 B1
2020/02	EP 3395721 B1
2019/50	EP 3396084 B1
2019/43	EP 3396284 B1
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20 11 2019
06 11 2019
02 10 2019
30 10 2019
11 09 2019
04 03 2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020/01	EP 3396744 B1
2019/52	EP 3396957 B1
2019/44	EP 3397086 B1
2019/47	EP 3397097 B1
2019/45	EP 3397805 B1
2019/41	EP 3397913 B1
2019/51	EP 3398424 B1
2019/44	EP 3398461 B1
2019/44	EP 3399031 B1
2019/49	EP 3399123 B1
2019/43	EP 3399871 B1
2019/42	EP 3400156 B1
2019/44	EP 3400805 B1
2019/41	EP 3401245 B1
2019/45	EP 3401283 B1
2019/49	EP 3401350 B1
2019/47	EP 3401907 B1
2019/46	EP 3402928 B1
2020/06	EP 3403042 B1
2019/41	EP 3403450 B1
2019/41	EP 3403526 B1
2019/48	EP 3404290 B1
2019/45	EP 3405518 B1
2019/49	EP 3406164 B1
2020/04	EP 3406379 B1
2019/48	EP 3406686 B1
2019/47	EP 3407673 B1
2019/52	EP 3407699 B1
2019/45	EP 3407979 B1
2019/51	EP 3407988 B1
2019/46	EP 3408189 B1
2019/46	EP 3408415 B1
2019/44	EP 3408451 B1
2019/47	EP 3409598 B1
2019/48	EP 3411268 B1
2019/50	EP 3411460 B1
2019/49	EP 3411566 B1
2019/49	EP 3411671 B1
2019/47	EP 3412999 B1
2019/32	EP 3413000 B1
2019/47	EP 3413765 B1
2019/42	EP 3413861 B1
2020/05	EP 3414051 B1
2019/44	EP 3414188 B1
2019/46	EP 3414508 B1
2019/44	EP 3415290 B1
2020/01	EP 3416531 B1
2019/44	EP 3416897 B1
2019/48	EP 3417113 B1
2019/46	EP 3417284 B1
2019/42	EP 3417873 B1
2019/45	EP 3419598 B1
2019/46	EP 3420312 B1
2019/46	EP 3421123 B1
2019/47	EP 3421140 B1
2019/46	EP 3421222 B1
2019/40	EP 3421339 B1
2019/52	EP 3423024 B1
2019/45	EP 3423197 B1
2019/48	EP 3424397 B1
2020/05	EP 3424446 B1
2019/47	EP 3425221 B1
2019/45	EP 3425830 B1
2019/40	EP 3426850 B1
2019/44	EP 3428209 B1
2019/37	EP 3429032 B1
2020/10	EP 3429977 B1
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2019/45	EP 3431072 B1
2019/47	EP 3431214 B1
2019/46	EP 3432327 B1
2020/01	EP 3434699 B1
2019/52	EP 3434840 B1
2019/46	EP 3435980 B1
2019/50	EP 3440132 B1
2019/50	EP 3441259 B1
2020/02	EP 3444056 B1
2020/01	EP 3444870 B1
2019/43	EP 3445324 B1
2020/07	EP 3445608 B1
2019/46	EP 3445742 B1
2019/40	EP 3445907 B1
2019/44	EP 3446695 B1
2019/42	EP 3446786 B1
2019/42	EP 3448715 B1
2019/41	EP 3448926 B1
2020/01	EP 3449331 B1
2020/02	EP 3449887 B1
2020/02	EP 3452739 B1
2020/06	EP 3454561 B1
2019/45	EP 3456202 B1
2019/46	EP 3456864 B1
2019/43	EP 3458353 B1
2019/43	EP 3459601 B1
2019/44	EP 3460052 B1
2019/47	EP 3460149 B1
2019/38	EP 3464726 B1
2019/43	EP 3465079 B1
2019/50	EP 3471882 B1
2020/02	EP 3471940 B1
2019/52	EP 3476367 B1
2020/01	EP 3476368 B1
2019/46	EP 3476838 B1
2019/46	EP 3480213 B1
2019/49	EP 3490877 B1
2019/48	EP 3491741 B1
2019/50	EP 3493929 B1
2019/51	EP 3494929 B1
2020/02	EP 3494930 B1
2019/42	EP 3496898 B1
2019/46	EP 3498391 B1
2019/52	EP 3501455 B1
2020/06	EP 3503609 B1
2019/51	EP 3503788 B1
2019/51	EP 3506739 B1
2020/07	EP 3507467 B1
2019/45	EP 3515602 B1
2019/51	EP 3520307 B1
2019/48	EP 3521810 B1

OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów patentowych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(B1) (11) 232848 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować.
(B1) (11) 232849 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na błąd w imieniu współtwórcy: jest “ELKE GJALT HEMPENIUS, Deest, NL” powinno być “EELKE GJALT HEMPENIUS, Deest, NL”.
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(B1) (11) 233631 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) (11) 233693 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować.
(B1) (11) 233754 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzony błąd w nazwie miejscowości
współtwórcy Marcina Głodnioka: jest “Wielka Skotnica” powinno
być “Mysłowice”.
(B1) (11) 234027 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na omyłkowe pominięcie na stronie tytułowej
opisu współtwórcy Roberta Zadęckiego zamieszkałego w Radomiu

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) 235003 (22)
2018 02 26 05/2020
(-) 2020 01 20
(54) Urządzenie do filtracji cieczy, zwłaszcza substratu
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn
(B1) (11) 235004 (22) 2017 12 05 05/2020 (-)
2020 01 15
(54) Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 235005 (22) 2017 12 05 05/2020 (-)
2020 01 15
(54) Sposób i urządzenie do ochrony przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 235011 (22) 2015 02 24 05/2020 (10%) 2019 12 30
(54) Sposób regeneracji katalizatora heterogenicznego z procesów
epoksydacji olejów roślinnych
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 235012
(22) 2015 11 04 05/2020 (10%) 2019 12 30
(54) Sposób epoksydowania oleju ogórecznikowego
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 235013
(22) 2017 03 28 05/2020
(-) 2019 12 30
(54) Związek chemiczny o strukturze rutylu zawierający żelazo, tantal, wanad i tlen oraz sposoby wytwarzania związku chemicznego
o strukturze rutylu zawierającego żelazo, tantal, wanad i tlen

(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 235015
(22) 2018 01 10 05/2020 (-) 2019 12 30
(54) Ograniczony roztwór stały w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych zawierający wanad, iterb, itr i tlen oraz
sposoby wytwarzania ograniczonego roztworu stałego
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 235016
(22) 2016 04 26 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) Sposób wytwarzania 7-O-β-D-4’’-metoksyglukopiranozylo-4’hydroksyizoflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235017
(22) 2016 09 12
05/2020 (-) 2020 01 31
(54) 1’,2’-Di{2-[(2’’E)-2’’-butylideno-1’’,3’’,3’’-trimetylo]cykloheksylo}acetylo-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1’,2’-di{2-[(2’’E)-2’’-butylideno-1’’,3’’,3’’-trimetylo]cykloheksylo}acetylo-sn-glicero-3’-fosfocholiny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235018
(22) 2017 01 13 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) Sposób wytwarzania 17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3,17-dionu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235019
(22) 2017 01 13
05/2020 (-) 2020 01 31
(54) Sposób wytwarzania 3β,7α-dihydroksyandrost-5-en-17-onu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235020
(22) 2017 01 13 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) Sposób wytwarzania 3β,7α,17α-trihydroksyandrost-5-enu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235021
(22) 2017 03 22
05/2020 (-) 2020 01 31
(54) Sposób wytwarzania 3β,7α-dihydroksyandrost-5-en-17-onu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235022
(22) 2017 03 22
05/2020 (-) 2020 01 31
(54) Sposób wytwarzania 6β-hydroksyandrost-4-en-3,17-dionu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235023
(22) 2017 03 22
05/2020 (-) 2020 02 03
(54) Sposób wytwarzania 3β,6β-dihydroksyandrost-4-en-17-onu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235024

(22)

2017 03 29

05/2020

(-) 2020 01 31
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(54) Sposób wytwarzania 3-O-β-D-glukopiranozyloflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235025
(22) 2017 03 29 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-3-metoksyflawon i sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-3-metoksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235026
(22)
2017 03 29 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) 3-O-β-D-gencjobiozylo-4’-hydroksyflawon i sposób wytwarzania 3-O-β-D-gencjobiozylo-4’-hydroksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235027
(22)
2018 02 27 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) (E)-oksym 4’-fenylo-4-metoksychalkonu i (Z)-oksym 4’-fenylo-4-metoksychalkonu oraz sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235028
(22)
2018 05 15 05/2020 (-) 2020 01 31
(54) (4S,5S,6R)-5-t-bromo-4-r-(2’,5’-dimetylofenylo)-6-c-metylotetrahydropiran-2-on oraz sposób jego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235029
(22)
2018 05 15 05/2020 (-) 2020 01 31
(54)(4R,5R,6S)-5-t-bromo-4-r-(2’,5’-dimetylofenylo)-6-c-metylotetrahydropiran-2-on oraz sposób jego otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
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(B1) (11) 235030
(22)
2017 12 13 05/2020 (-) 2020 02 24
(54) Stanowisko kontrolno-pomiarowe do monitorowania procesu
miesienia i wypieku pieczywa, zwłaszcza chleba
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
(B1) (11) 235031
(22)
2018 05 30 05/2020 (-) 2019 12 13
(54) Narzędzia i sposób kształtowania na zimno odkuwek cienkościennych
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 235032
(22)
2018 05 30 05/2020 (-) 2019 12 13
(54) Narzędzia i sposób kształtowania na zimno odkuwki drążonej
z kołnierzem
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 235033
(22)
2018 04 26 05/2020 (-) 2020 02 11
(54) Układ i sposób oczyszczania i jonizowania powietrza
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 235034
(22)
2019 06 27 05/2020 (-) 2020 02 11
(54) Układ synchronizacji danych elektroencefalograficznych i okulograficznych
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 235035
(22)
2018 12 19 05/2020 (-) 2019 12 11
(54) Układ i sposób oceny komfortu dźwigu
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
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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 71 375 do nr 71 422)

(Y1) (11) 71395
(41) 2019 11 04
(51) A01K 31/18 (2006.01)
A01K 31/16 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)
(21) 127155
(22) 2018 04 27
(72) BARTCZAK LESZEK, Tarnowo Podgórne (PL)
(73) BARTCZAK LESZEK, Tarnowo Podgórne (PL)
(54) Wkładka do misek lęgowych
(Y1) (11) 71405
(41) 2019 09 23
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(21) 127140
(22) 2018 03 16
(72) DOMINIAK ŁUKASZ, Zimnice (PL)
(73) DOMINIAK ŁUKASZ, Zimnice (PL)
(54) Opryskiwacz sadowniczy z przystawką wentylatorową
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71385
(41) 2019 10 21
A41B 13/06 (2006.01)
127220
(22) 2018 04 09
PLUTA MAGDA, Kraków (PL); KAWECKA ANNA, Kraków (PL)
PLUTA MAGDA, Kraków (PL); KAWECKA ANNA, Kraków (PL)
Becik

(Y1) (11) 71383
(41) 2019 09 09
(51) A47B 88/40 (2017.01)
(21) 127072
(22) 2018 02 27
(72) MAZUREK PIOTR, Warszawa (PL); PICHNEJ KRZYSZTOF,
Warszawa (PL)
(73)	GTV ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(54) Uniwersalny system mocowania wyposażenia garderoby
(Y1) (11) 71378
(41) 2019 05 20
(51) A47C 4/02 (2006.01)
A47C 5/00 (2006.01)
(21) 126779
(22) 2017 11 12
(72) MERLINGER ŁUKASZ, Poznań (PL)
(73)	LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54) Siedzisko kartonowe
(Y1) (11) 71401
(41) 2019 04 23
(51) A47K 3/40 (2006.01)
A47K 3/28 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
A47K 4/00 (2006.01)
(21) 126691
(22) 2017 10 11
(72) SCHAEDLER STEFAN, Międzychód-Bielsko (PL);
SCHAEDLER HENRYK, Dzięcielin (PL)
(73) SCHEDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Międzychód-Bielsko (PL)
(54) Brodzik posadzkowy
(Y1) (11) 71393
(41) 2019 10 21
(51) A61B 5/04 (2006.01)
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A61B 5/0402 (2006.01)
A61B 5/0408 (2006.01)
(21) 127241
(22) 2018 04 12
(72)	ŁOPATA KINGA, Skomielna Biała (PL)
(73) COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Tekstylny element przewodzący
(Y1) (11) 71377
(41) 2019 05 06
(51) A61F 5/01 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
A61F 13/06 (2006.01)
A61F 13/10 (2006.01)
A41B 11/06 (2006.01)
(21) 126722
(22) 2017 10 23
(72) BRYŁA SŁAWOMIR CEZARY, Łowicz (PL);
BRYŁA DOROTA IZABELA, Łowicz (PL)
(73) BRYŁA SŁAWOMIR CEZARY, Łowicz (PL);
tBRYŁA DOROTA IZABELA, Łowicz (PL)
(54) Skarpeta profilaktyczna
(Y1) (11) 71412
(41) 2020 01 13
(51) A61G 5/10 (2006.01)
B60B 7/00 (2006.01)
(21) 127452
(22) 2018 07 02
(72) BANYŚ MARCIN, Katowice (PL)
(73) BANYŚ MARCIN, Katowice (PL)
(54)	Nakładka osłaniająca łożysko koła wózka inwalidzkiego
(Y1) (11) 71390
(41) 2019 09 23
(51) A61L 9/20 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
(62) 126614
(21) 128421
(22) 2017 09 20
(72)	ŁUKASIAK ZBIGNIEW, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) ULTRA-VIOL SPÓŁKA JAWNA PIETRAS, PURGAŁ, WÓJCIK,
Zgierz (PL)
(54) Wielokomorowy, przepływowy sterylizator powietrza
(Y1) (11) 71386
(41) 2019 11 04
(51) A62B 19/00 (2006.01)
A62B 7/00 (2006.01)
A61M 16/22 (2006.01)
(21) 127290
(22) 2018 04 27
(72) SZCZOTARZ GRZEGORZ, Radzionków (PL); BORZĘCKI CZESŁAW,
Tarnowskie Góry (PL); GUZY EDWARD, Nakło Śląskie (PL);
KOZIK WINCENTY, Kalety (PL); GRYGIER WŁODZIMIERZ,
Tąpkowice (PL); JĘDRUSIK LESZEK, Ożarowice (PL)
(73) FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH
FASER SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowskie Góry (PL)
(54) Pochłaniacz do tlenowego aparatu izolującego

39

(Y1) (11) 71407
(41) 2019 11 04
(51) B61B 3/00 (2006.01)
B61B 13/04 (2006.01)
(21) 128350
(22) 2019 06 17
(72) CZOPEK DAMIAN, Pszczyna (PL)
(73) CZOPEK DAMIAN PROPOLI, Pszczyna (PL)
(54)	Napędowe koło cierne kolejki podwieszonej
(Y1) (11) 71414
(41) 2019 12 16
(51) B61D 15/00 (2006.01)
B61K 11/00 (2006.01)
(21) 127400
(22) 2018 06 05
(72) MARSZAŁEK KRZYSZTOF, Wrocław (PL); CYBULSKI PIOTR,
Brzezina (PL); RADOMSKI JACEK, Wrocław (PL); KŁODKOWSKI TOMASZ,
Wrocław (PL); PAWŁOW JANUSZ, Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Pomost jezdny
(Y1) (11) 71379
(41) 2019 11 18
(51) B62D 63/06 (2006.01)
A01B 51/04 (2006.01)
(21) 127331
(22) 2018 05 14
(72) KOBZARENKO DMYTRO, Kijów (UA)
(73) KOBZARENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Niechcicka Stara (PL)
(54) Przyczepa
(Y1) (11) 71384
(41) 2019 09 09
(51) B65B 51/06 (2006.01)
B65B 7/00 (2006.01)
B65D 85/10 (2006.01)
(21) 127090
(22) 2018 03 02
(72) BĄK JAROSŁAW, Kraków (PL)
(73) BĄK JAROSŁAW, Kraków (PL)
(54) Opakowanie zbiorcze z paskami ochronnymi na wyroby tytoniowe
(Y1) (11) 71394
(41) 2019 10 07
(51) B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 127218
(22) 2018 04 06
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój opakowania

(Y1) (11) 71392
(41) 2019 11 18
(51) A63B 22/06 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
(21) 127336
(22) 2018 05 15
(72)	GNIADEK MACIEJ, Toruń (PL); TOPOLIŃSKI TOMASZ, Osielsko (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie rehabilitacyjne do kończyny dolnej

(Y1) (11) 71417
(41) 2019 10 21
(51) B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 127245
(22) 2018 04 13
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój opakowania

(Y1) (11) 71421
(41) 2019 11 04
(51) A63F 9/12 (2006.01)
A63F 9/08 (2006.01)
A63F 9/06 (2006.01)
A63F 9/00 (2006.01)
A63H 33/00 (2006.01)
(21) 127294
(22) 2018 04 30
(72) ZIÓŁKOWSKI JAKUB, Wiązów (PL)
(73) ZIÓŁKOWSKI JAKUB, Wiązów (PL)
(54) Układanka logiczna

(Y1) (11) 71416
(41) 2019 10 21
(51) B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 127246
(22) 2018 04 13
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój opakowania
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(Y1) (11) 71419
(41) 2019 10 07
(51) B65D 88/10 (2006.01)
E04H 7/00 (2006.01)
B65D 90/02 (2019.01)
(21) 127195
(22) 2018 03 30
(72) TOMCZYK ARTUR, Warszawa (PL); WAJS ARKADIUSZ, Ząbki (PL)
(73)	AQUA WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki (PL)
(54) Konstrukcja wzmacniająca zbiorniki plastikowe składająca się
z metalowych obejm o profilu zamkniętym i plastikowych żeber
(Y1) (11) 71418
(41) 2019 10 07
(51) B65D 88/10 (2006.01)
E04H 7/00 (2006.01)
B65D 90/02 (2019.01)
(21) 127196
(22) 2018 03 30
(72) TOMCZYK ARTUR, Warszawa (PL); WAJS ARKADIUSZ, Ząbki (PL)
(73)	AQUA WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki (PL)
(54) Konstrukcja wzmacniająca zbiorniki plastikowe składająca się
z metalowych obejm o profilu otwartym i plastikowych żeber
(Y1) (11) 71420
(41) 2014 10 27
(51) B65G 67/12 (2006.01)
(62) 403698
(21) 128046
(22) 2013 04 26
(72) WITCZAK MARCIN, Toruń (PL)
(73)	ATS SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Platforma do przewozu produktów, zwłaszcza w kształcie walca
(Y1) (11) 71387
(41) 2019 12 16
(51) B67B 3/10 (2006.01)
B67B 3/00 (2006.01)
B67B 6/00 (2009.01)
(21) 127398
(22) 2018 06 05
(72) KWAPISZ TOMASZ, Łódź (PL); KWAPISZ PIOTR, Łódź (PL)
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Zaciskarka
(Y1) (11) 71396
(41) 2019 09 23
(51) C10B 31/00 (2006.01)
(21) 127153
(22) 2018 03 19
(72) BYTNAR KRZYSZTOF, Kraków (PL); KRZAK MATEUSZ,
Chełmiec (PL); MICHALSKI JÓZEF, Łagów (PL); ŻMUDA WIESŁAW,
Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do podawania materiału do reaktora pirolitycznego
(Y1) (11) 71403
(41) 2019 10 21
(51) E01B 25/22 (2006.01)
B65G 17/20 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
(21) 128035
(22) 2019 02 18
(72) WITOSŁAWSKI ANDRZEJ, Lublin (PL)
(73) ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE STALPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Trawersa
(Y1) (11) 71402
(41) 2019 10 21
(51) E01B 25/22 (2006.01)
B65G 17/20 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
(21) 128036
(22) 2019 02 18
(72) WITOSŁAWSKI ANDRZEJ, Lublin (PL)

(73) ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE STALPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Trawersa
(Y1) (11) 71406
(41) 2017 11 06
(51) E02D 27/42 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(62) 416971
(21) 128518
(22) 2016 04 25
(72) DRATWA ROMAN STANISŁAW, Kalety (PL);
DRATWA MAGDALENA MARIA, Kalety (PL)
(73) WPŻ ELBUD GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Owśnice (PL)
(54) Fundament prefabrykowany wielkogabarytowy składany
o zwiększonej stabilności i wytrzymałości
(Y1) (11) 71422
(41) 2018 11 05
(51) E02D 29/14 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
(21) 126320
(22) 2017 04 28
(72) WODECKI JÓZEF, Końskie (PL)
(73) WODECKI JÓZEF, Końskie (PL)
(54) Właz kanałowy zwłaszcza studzienek kanalizacyjnych
(Y1) (11) 71404
(41) 2019 10 07
(51) E04C 1/00 (2006.01)
E04B 1/32 (2006.01)
(21) 127212
(22) 2018 04 03
(72) JANOWSKI GRZEGORZ, Ochraniew (PL)
(73) JANOWSKI GRZEGORZ, Ochraniew (PL)
(54) Konstrukcyjno-izolacyjny element przekrycia geodezyjnej kopuły budowlanej
(Y1) (11) 71382
(41) 2019 05 20
(51) E04F 15/02 (2006.01)
(21) 127005
(22) 2018 02 06
(72) WERRA RAFAŁ, Brusy (PL); JANISZEWSKA DANUTA, Lichnowy (PL)
(73) ZENON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brusy (PL)
(54)	Element podłogowy trójwarstwowy drewniany do łączenia
wzdłużnego i poprzecznego na pióro-wpust
(Y1) (11) 71389
(41) 2019 01 02
(51) E05B 19/02 (2006.01)
E05B 19/06 (2006.01)
(62) 126150
(21) 127656
(22) 2017 03 16
(30) CZ2016-32626 U 2016 07 28
CZ
(72) STENCL JIRI, Javornice (CZ); FIBIKAR LUBOS, Zdar nad Orlici (CZ);
REMEN ROMAN, Ziar nad Hronom (SK)
(73)	ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Rychnov nad Knĕžnou (CZ)
(54) Półprodukt klucza do współpracy z wkładką bębenkową
(Y1) (11) 71400
(41) 2019 08 26
(51) E05C 9/18 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
E05B 65/02 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
(21) 127044
(22) 2018 02 16
(72) BUCIOR BARTOSZ, Bydgoszcz (PL); REJAK MICHAŁ, Bydgoszcz (PL)
(73) BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białe Błota (PL)
(54) Mechanizm zamykania drzwi szaf przemysłowych
(Y1) (11) 71388
(41) 2019 12 16
(51) E05F 15/40 (2015.01)
A01K 31/02 (2006.01)
(21) 127401
(22) 2018 06 06

Nr 5/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) SZURLEJ TADEUSZ, Borne Sulinowo (PL); SZURLEJ MIROSŁAWA,
Borne Sulinowo (PL)
(73) SZURLEJ TADEUSZ, Borne Sulinowo (PL); SZURLEJ MIROSŁAWA,
Borne Sulinowo (PL)
(54) Urządzenie do sterowania układem zamykania i otwierania,
zwłaszcza boksów gospodarskich
(Y1) (11) 71375
(41) 2019 01 02
(51) E06B 3/68 (2006.01)
(21) 126431
(22) 2017 06 20
(72) WESOŁOWSKI GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ochmanów (PL)
(54) Mocowanie rozłączne siatki szprosów ozdobnych ze skrzydłem
okiennym
(Y1) (11) 71415
(41) 2019 11 18
(51) E06B 3/72 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 127303
(22) 2018 05 05
(72) WIŚNIEWSKI MARCIN, Gościcino (PL)
(73) WIKĘD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Luzino (PL)
(54) Drzwi stalowe wejściowe jednoskrzydłowe
(Y1) (11) 71381
(41) 2016 07 18
(51) E21C 35/12 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
(62) 410935
(21) 128459
(22) 2015 01 14
(72) CHRYPLIWY GRZEGORZ, Dominikowice (PL);
DZIK KAZIMIERZ, Gorlice (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL); FAMUR INSTITUTE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Blokada łączników rynny przenośnikowej
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F28G 1/12 (2006.01)
B08B 9/057 (2006.01)
(62) 415726
(21) 128049
(22) 2016 01 05
(72) BUJAK JANUSZ WOJCIECH, Bydgoszcz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTAŻOWE PROMONT
BUJAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(54) Pionowy kocioł płomieniówkowy z układem do czyszczenia
(Y1) (11) 71409
(41) 2017 07 17
(51) F23J 3/02 (2006.01)
F28G 1/16 (2006.01)
B08B 9/032 (2006.01)
(62) 415728
(21) 128050
(22) 2016 01 05
(72) BUJAK JANUSZ WOJCIECH, Bydgoszcz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTAŻOWE PROMONT
BUJAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(54) Poziomy kocioł płomieniówkowy z układem do czyszczenia
(Y1) (11) 71398
(41) 2019 09 23
(51) F24D 19/06 (2006.01)
(21) 127148
(22) 2018 03 16
(72) MAZUR PRZEMYSŁAW, Komorów (PL)
(73)	LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Pruszków (PL)
(54) Osłona grzejnika
(Y1) (11) 71397
(41) 2019 09 23
(51) F24D 19/06 (2006.01)
(21) 127149
(22) 2018 03 16
(72) MAZUR PRZEMYSŁAW, Komorów (PL)
(73)	LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Pruszków (PL)
(54) Osłona grzejnika

(Y1) (11) 71413
(41) 2020 01 02
(51) E21F 17/18 (2006.01)
E21D 23/12 (2006.01)
E21D 23/04 (2006.01)
(21) 127445
(22) 2018 06 29
(72) SZURGACZ DAWID, Rybnik (PL); KOCOT LESZEK,
Piekary Śląskie (PL)
(73) CENTRUM HYDRAULIKI DOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom (PL)
(54) Sekcja górniczej obudowy zmechanizowanej

(Y1) (11) 71408
(41) 2018 07 02
(51) F24F 13/02 (2006.01)
F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/16 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
(62) 419870
(21) 128139
(22) 2016 12 18
(72) JAŚKO PAWEŁ, Częstochowa (PL)
(73) JAŚKO PAWEŁ, Częstochowa (PL)
(54) Wentylacyjna skrzynka przyłączeniowa

(Y1) (11) 71380
(41) 2016 06 20
(51) F21S 9/03 (2006.01)
H02S 20/00 (2014.01)
H02S 20/30 (2014.01)
H02S 20/32 (2014.01)
H01L 31/042 (2014.01)
H02S 40/38 (2014.01)
H02S 10/00 (2014.01)
(62) 410653
(21) 127993
(22) 2014 12 19
(72)	GRZESIAK WOJCIECH, Siepraw (PL); GUZDEK PIOTR, Chocznia (PL);
KNAPIK RYSZARD, Kraków (PL); MAĆKÓW PIOTR, Kraków (PL);
DZIDA WOJCIECH, Pszczyna (PL); ZAWORA SZYMON, Tychy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL); ZAMEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(54) Przenośny fotowoltaiczny generator prądu elektrycznego

(Y1) (11) 71391
(41) 2015 08 31
(51) F26B 3/04 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
(62) 407306
(21) 128142
(22) 2014 02 24
(72)	GUMKOWSKI STANISŁAW, Gdańsk (PL)
(73)	ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL); INSTYTUT MASZYN
PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do suszenia zrębków i trocin

(Y1) (11) 71410
(41) 2017 07 17
(51) F23J 3/02 (2006.01)

(Y1) (11) 71399
(41) 2019 08 26
(51) F28D 1/03 (2006.01)
C03B 18/22 (2006.01)
(21) 127050
(22) 2018 02 19
(72) SŁADEK SŁAWOMIR, Wyry (PL); ROJCZYK MAREK, Rybnik (PL);
BARCZYK MICHAŁ, Olkusz (PL); KRAWCZYK SONIA, Olkusz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH FIRMUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Wymiennik ciepła do urządzenia chłodzącego szkło
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(Y1) (11) 71411
(41) 2020 01 13
(51) F41H 7/00 (2006.01)
F41J 9/02 (2006.01)
(21) 127461
(22) 2018 07 06
(72) WOLSKI KONRAD, Kraków (PL)
(73) PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dębica (PL)
(54) Podnośnik figur bojowych lub tarcz strzeleckich
(Y1) (11) 71376
(41) 2019 10 21
(51) H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/06 (2006.01)
F16L 9/12 (2006.01)
F16L 9/133 (2006.01)
(21) 127243
(22) 2018 04 13
(72) FORTUNA TOMASZ, Targowisko (PL)
(73) TT PLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Targowisko (PL)
(54) Rura osłonowa

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A01B 51/04 (2006.01)
A01K 31/18 (2006.01)
A01K 31/16 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)
A01K 31/02 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A41B 13/06 (2006.01)
A41B 11/06 (2006.01)
A47B 88/40 (2017.01)
A47C 4/02 (2006.01)
A47C 5/00 (2006.01)
A47K 3/40 (2006.01)
A47K 3/28 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
A47K 4/00 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A61B 5/0402 (2006.01)
A61B 5/0408 (2006.01)
A61F 5/01 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
A61F 13/06 (2006.01)
A61F 13/10 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61L 9/20 (2006.01)
A61M 16/22 (2006.01)
A62B 19/00 (2006.01)
A62B 7/00 (2006.01)
A63B 22/06 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
A63F 9/12 (2006.01)
A63F 9/08 (2006.01)
A63F 9/06 (2006.01)
A63F 9/00 (2006.01)
A63H 33/00 (2006.01)

71379*
71395
71395*
71395*
71388*
71405
71405*
71385
71377*
71383
71378
71378*
71401
71401*
71401*
71401*
71393
71393*
71393*
71377
71377*
71377*
71377*
71412
71390
71386*
71386
71386*
71392
71392*
71421
71421*
71421*
71421*
71421*

B08B 9/057 (2006.01)
B08B 9/032 (2006.01)
B60B 7/00 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61B 13/04 (2006.01)
B61D 15/00 (2006.01)
B61K 11/00 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B65B 51/06 (2006.01)
B65B 7/00 (2006.01)
B65D 85/10 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 88/10 (2006.01)
B65D 90/02 (2019.01)
B65D 88/10 (2006.01)
B65D 90/02 (2019.01)
B65G 67/12 (2006.01)
B65G 17/20 (2006.01)
B65G 17/20 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)
B67B 3/10 (2006.01)
B67B 3/00 (2006.01)
B67B 6/00 (2009.01)
C03B 18/22 (2006.01)
C10B 31/00 (2006.01)
E01B 25/22 (2006.01)
E01B 25/22 (2006.01)

71410*
71409*
71412*
71407
71407*
71414
71414*
71379
71384
71384*
71384*
71394
71394*
71394*
71417
71417*
71417*
71416
71416*
71416*
71419
71419*
71418
71418*
71420
71403*
71402*
71381*
71387
71387*
71387*
71399*
71396
71403
71402

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

1

2

1

2

E02D 27/42 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E04B 1/32 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04H 7/00 (2006.01)
E04H 7/00 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E05B 19/02 (2006.01)
E05B 19/06 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
E05B 65/02 (2006.01)
E05C 9/18 (2006.01)
E05F 15/40 (2015.01)
E06B 3/68 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E21C 35/12 (2006.01)
E21D 23/12 (2006.01)
E21D 23/04 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F16L 9/12 (2006.01)

71406
71422
71422*
71422*
71404*
71404
71382
71419*
71418*
71406*
71389
71389*
71400*
71400*
71400
71388
71375
71415
71415*
71381
71413*
71413*
71403*
71402*
71381*
71413
71376*

F16L 9/133 (2006.01)
F21S 9/03 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
F24D 19/06 (2006.01)
F24D 19/06 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/16 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
F28D 1/03 (2006.01)
F28G 1/12 (2006.01)
F28G 1/16 (2006.01)
F41H 7/00 (2006.01)
F41J 9/02 (2006.01)
H01L 31/042 (2014.01)
H02B 1/30 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/06 (2006.01)
H02S 20/00 (2014.01)
H02S 20/30 (2014.01)
H02S 20/32 (2014.01)
H02S 40/38 (2014.01)
H02S 10/00 (2014.01)

71376*
71380
71410
71409
71398
71397
71390*
71408
71408*
71408*
71408*
71391
71391*
71399
71410*
71409*
71411
71411*
71380*
71400*
71376
71376*
71380*
71380*
71380*
71380*
71380*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

1

2

1

2

71375
71376
71377
71378
71379
71380
71381
71382
71383
71384
71385
71386
71387
71388
71389
71390
71391
71392
71393
71394
71395
71396
71397
71398

E06B 3/68 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
A61F 5/01 (2006.01)
A47C 4/02 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
F21S 9/03 (2006.01)
E21C 35/12 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
A47B 88/40 (2017.01)
B65B 51/06 (2006.01)
A41B 13/06 (2006.01)
A62B 19/00 (2006.01)
B67B 3/10 (2006.01)
E05F 15/40 (2015.01)
E05B 19/02 (2006.01)
A61L 9/20 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
A63B 22/06 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
A01K 31/18 (2006.01)
C10B 31/00 (2006.01)
F24D 19/06 (2006.01)
F24D 19/06 (2006.01)

71399
71400
71401
71402
71403
71404
71405
71406
71407
71408
71409
71410
71411
71412
71413
71414
71415
71416
71417
71418
71419
71420
71421
71422

F28D 1/03 (2006.01)
E05C 9/18 (2006.01)
A47K 3/40 (2006.01)
E01B 25/22 (2006.01)
E01B 25/22 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
F41H 7/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
B61D 15/00 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
B65D 88/10 (2006.01)
B65D 88/10 (2006.01)
B65G 67/12 (2006.01)
A63F 9/12 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
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Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach

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.

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.

(U1) (21) 124402
(U1) (21) 124403
(U1) (21) 124432
(U1) (21) 124670
(U1) (21) 124844
(U1) (21) 125890
(U1) (21) 126020
(U1) (21) 126471
(U1) (21) 126487
(U1) (21) 126757

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

08/2016
08/2016
08/2017
13/2017
17/2017
14/2018
17/2018
02/2019
25/2018
11/2019

(U1) (21) 126826
(U1) (21) 126838
(U1) (21) 126919
(U1) (21) 126974
(U1) (21) 127100
(U1) (21) 127117
(U1) (21) 127301
(U1) (21) 127657
(U1) (21) 127962
(U1) (21) 127996

12/2019
23/2018
15/2019
16/2019
19/2019
20/2019
23/2019
17/2019
14/2019
16/2019

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) 121685
(U1) (21) 126188
(U1) (21) 126484

15/2014
21/2018
03/2019

(U1) (21) 126746
(U1) (21) 126829
(U1) (21) 126975

10/2019
15/2019
16/2019

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(Y1) (11) 69761
(Y1) (11) 69804
(Y1) (11) 69807
(Y1) (11) 69808
(Y1) (11) 69901
(Y1) (11) 69902
(Y1) (11) 70144
(Y1) (11) 70161
(Y1) (11) 70604
(Y1) (11) 70672
(Y1) (11) 70675
(Y1) (11) 70692
(Y1) (11) 70731

2019 02 18
2019 03 08
2019 02 15
2019 02 15
2019 03 07
2019 03 08
2019 03 07
2019 02 28
2019 01 18
2017 08 04
2018 02 05
2017 02 18
2015 12 19

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

(11) 67119 A. Wykreślono: WYTWÓRNIA WYROBÓW PAPIEROWYCH WORWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wąbrzeźno, Polska 871555083 Wpisano: WORWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąbrzeźno, Polska 871555083
(11) 67618 A. Wykreślono: WYTWÓRNIA WYROBÓW PAPIEROWYCH WORWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wąbrzeźno, Polska 871555083 Wpisano: WORWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąbrzeźno, Polska 871555083
(11) 68118 A. Wykreślono: WYTWÓRNIA WYROBÓW PAPIEROWYCH WORWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wąbrzeźno, Polska 871555083 Wpisano: WORWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąbrzeźno, Polska 871555083
(11) 69371 A. Wykreślono: WYTWÓRNIA WYROBÓW PAPIEROWYCH WORWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wąbrzeźno, Polska 871555083 Wpisano: WORWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąbrzeźno, Polska 871555083
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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 26 002 do nr 26 041)

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

15-99
(11) 26002
(22) 2019 12 13
ŚREDZIŃSKI MATEUSZ KPMS, Białystok (PL)
ŚREDZIŃSKI MATEUSZ
Mobilna przesypywarka do proszków

(51) 06-01
(11) 26004
(22) 2019 11 05
(21) 28115
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon (PL)
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Kanapa narożna
(55)

(21) 28218

(51) 21-01
(11) 26005
(22) 2019 11 18
(21) 28159
(73)	ARTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(72) Jiang Jay
(54) Zabawka pluszowa
(55)

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

09-09
(11) 26003
(22) 2019 12 01
(21) 28184
KOTSCHY MAREK, Szczecinek (PL)
KOTSCHY MAREK
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 09-03
(11) 26006
(22) 2019 12 10
(21) 28211
(73) MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK
ANDRZEJ FIŁOŃCZUK BOGUSŁAW KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
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(72) URBAN WIESŁAW, ŁUKASZEWICZ KRZYSZTOF
(54) Opakowanie kartonowe ze znacznikami aplikowania
(55)

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

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

07-02
(11) 26007
(22) 2019 12 06
WYSOCKI RYSZARD KRZYSZTOF, Jarosław (PL)
XU WANQUN
Opiekacz

07-02
(11) 26008
(22) 2019 12 06
WYSOCKI RYSZARD KRZYSZTOF, Jarosław (PL)
XU WANQUN
Frytkownica

45

(51) 12-16
(11) 26010
(22) 2019 12 20
(21) 28239
(73) ZIELIŃSKA KATARZYNA SBC EKSPORT IMPORT, Nowa
Szarlejka (PL)
(72) ZIELIŃSKA KATARZYNA
(54) Obręcz koła do wózka dziecięcego
(55)

(21) 28200

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

09-09
(11) 26011
(22) 2019 12 18
(21) 28223
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 26012
(22) 2019 12 18
(21) 28224
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 26013
(22) 2019 12 18
(21) 28226
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(21) 28201

(51) 06-01
(11) 26009
(22) 2019 11 12
(21) 28133
(73)	GRODZISKA FABRYKA WYPOSAŻENIA WAGONÓW GROWAG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdrój (PL)
(72) STEIN MAREK
(54) Fotel do pojazdów komunikacji zbiorowej
(55)
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

09-09
(11) 26014
(22) 2019 12 18
(21) 28227
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 26015
(22) 2019 12 18
(21) 28229
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 26016
(22) 2019 12 27
(21) 28246
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 26017
(22) 2019 12 27
(21) 28248
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 09-07
(11) 26018
(22) 2019 10 30
(21) 27967
(73) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(72) SOSNOWSKI ARKADIUSZ
(54) Kapsel
(55)

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

28-03
(11) 26019
(22) 2019 11 15
SOMPOLSKI ANDRZEJ, Mszadla (PL)
SOMPOLSKI ANDRZEJ
Prostownica do paznokci

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

09-09
(11) 26020
(22) 2019 12 27
(21) 28247
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(21) 28145
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(51) 19-08
(11) 26021
(22) 2019 12 19
(21) 28233
(73) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(72) BIARDZKI PAWEŁ
(54)	Etykieta
(55)

(51) 23-06
(11) 26024
(22) 2019 11 21
(73) CLARKE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(72) WERESZCZYŃSKA EWA
(54) Umywalka
(55)

(21) 28169

09-01
(11) 26025
(22) 2019 12 02
BIAŁOSTOCKI JAN FHP MADANG, Gdynia (PL)
BIAŁOSTOCKI JAN
Butelka do napojów alkoholowych

(21) 28188

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

12-16
(11) 26022
(22) 2019 12 23
WOJDYLAK JAKUB JAN, Przemyśl (PL)
WOJDYLAK JAKUB JAN
Folia PCV do lamp samochodowych

47

(21) 28241

(51) 09-07
(11) 26026
(22) 2019 10 30
(21) 27970
(73) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(72) SOSNOWSKI ARKADIUSZ
(54)	Nakrętka
(55)

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

25-03
(11) 26023
(22) 2019 12 09
WRZESZCZ RYSZARD, Olesno (PL)
WRZESZCZ RYSZARD
Mobilna tężnia solankowa

(21) 28205

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

06-09
(11) 26027
(22) 2019 12 17
KUCIŃSKA MARTA 9FASHION, Łódź (PL)
KUCIŃSKA MARTA
Poduszka antyzmarszczkowa

(21) 28221

48
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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06-04
(11) 26028
(22) 2019 12 20
(21) 28237
BINKOWSKI ANDRZEJ MEBIN, Stobiecko Szlacheckie (PL)
BINKOWSKI ANDRZEJ
Zestaw mebli

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

15-05
(11) 26029
(22) 2019 11 12
ŚCIŚLEWSKA BARBARA CORIANDER, Łódź (PL)
ŚCIŚLEWSKA BARBARA
Odkurzacz

(21) 28135

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

19-03
(11) 26030
(22) 2019 11 29
WIKTOROWICZ MILENA MARIA, Anielinek (PL)
WIKTOROWICZ MILENA MARIA
Kalendarz

(21) 28183

(51) 32-00
(11) 26031
(22) 2019 08 07
(21) 27891
(73) WYDAWNICTWO GREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(72)	GRUSZYŃSKA AGATA
(54) Oznaczenie graficzne w książce
(55)

(51) 14-03
(11) 26032
(22) 2019 12 06
(21) 28199
(73) DTM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(72) KUJAWSKI DANIEL, GONIA ŁUKASZ
(54)	Nadajnik do zdalnego sterowania
(55)

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

08-08
(11) 26033
(22) 2019 10 28
SKOWRON HENRYK, Szczecin (PL)
SKOWRON HENRYK
Statyw do roślin doniczkowych

(21) 28091

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

02-04
(11) 26034
(22) 2019 12 10
XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
XUAN HUNG DINH
Klapek

(21) 28206

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

02-04
(11) 26035
(22) 2019 12 10
XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
XUAN HUNG DINH
KLAPEK

(21) 28207
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(51) 29-01
(11) 26036
(22) 2019 11 25
(73)	NIEMCZYK MIŁOSZ MILVER, Świecie (PL)
(72)	NIEMCZYK MIŁOSZ
(54) Osłona gaśnicy
(55)

(21) 28172

(51) 29-01
(11) 26037
(22) 2019 11 25
(73)	NIEMCZYK MIŁOSZ MILVER, Świecie (PL)
(72)	NIEMCZYK MIŁOSZ
(54) Osłona gaśnicy
(55)

(21) 28173

(51) 25-01
(11) 26038
(22) 2019 12 09
(21) 28204
(73) KRAMARZ ROBERT PROTONE ADAPTACJE AKUSTYCZNE,
Alwernia (PL)
(72) KRAMARZ ROBERT
(54) Panel akustyczny
(55)

(51) 06-04
(11) 26039
(22) 2019 12 19
(21) 28234
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz (PL)
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Zestaw mebli łazienkowych
(55)

49

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

06-06
(11) 26040
(22) 2019 12 17
(21) 28222
MARCIN KUIK, KUIKI MARTA I MARCIN KUIK, Chomęcice (PL)
KUIK MARCIN
Pomocnik kuchenny dla dzieci

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

02-02
(11) 26041
(22) 2019 09 23
WITKOWSKI ARTUR PH, Białobrzegi (PL)
WITKOWSKA MAŁGORZATA
Kardigan

(21) 27988

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 07073
(11) 07077
(11) 07169
(11) 07210
(11) 07401
(11) 07404
(11) 07695
(11) 07697
(11) 07696
(11) 07698
(11) 07816
(11) 08223
(11) 08225
(11) 08230
(11) 08814
(11) 08837
(11) 08898
(11) 10593
(11) 14554
(11) 14558
(11) 14565
(11) 14606
(11) 14640
(11) 14732
(11) 14779

2019 03 18
2019 03 18
2019 03 15
2019 03 09
2019 03 04
2019 03 01
2019 03 24
2019 03 24
2019 03 24
2019 03 24
2019 03 22
2019 03 01
2019 03 01
2019 03 01
2019 03 25
2019 03 25
2019 03 25
2019 03 25
2019 03 18
2019 03 24
2019 03 02
2019 03 06
2019 03 24
2019 03 27
2019 03 27

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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(11) 14799
(11) 14840
(11) 14850
(11) 14851
(11) 14974
(11) 15001
(11) 15013
(11) 15209
(11) 15402
(11) 15447
(11) 20713
(11) 20714
(11) 20832
(11) 20861
(11) 20865
(11) 20871
(11) 20879
(11) 20891
(11) 20894
(11) 20895
(11) 20897
(11) 20904
(11) 20905
(11) 20930
(11) 20932
(11) 20933
(11) 20934
(11) 20937
(11) 20938
(11) 20939
(11) 20940
(11) 20941
(11) 20943
(11) 20962
(11) 20971
(11) 20981
(11) 21067
(11) 21068
(11) 21215
(11) 21458
(11) 21549
(11) 22003
(11) 20993
(11) 20995
(11) 21069
(11) 21070
(11) 21123
(11) 21171
(11) 21225
(11) 21306
(11) 22915

2019 03 19
2019 03 18
2019 03 26
2019 03 26
2019 03 23
2019 03 16
2019 03 04
2019 03 06
2019 03 20
2019 03 02
2018 12 13
2018 12 13
2019 03 17
2019 03 03
2019 03 04
2019 03 12
2019 03 13
2019 02 19
2019 03 20
2019 03 20
2019 03 31
2019 03 26
2019 03 12
2019 03 04
2019 03 12
2019 03 13
2019 03 13
2019 03 10
2019 03 13
2019 03 18
2019 03 19
2019 03 21
2019 03 31
2019 03 05
2019 03 13
2019 03 21
2019 03 10
2019 03 20
2019 03 11
2019 03 12
2019 03 31
2019 03 13
2019 04 18
2019 04 29
2019 04 07
2019 04 22
2019 04 15
2018 12 13
2019 04 08
2019 04 07
2019 04 09

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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) 07640 A. Wykreślono: PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA, Rybarzowice, Polska 070434735; Wpisano: PROSPERPLAST 1
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice,
Polska 070434735
(11) 15149 A. Wykreślono: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383; Wpisano: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suchy Las, Polska 634392383
(11) 15922 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe SPECJAŁ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzeszów, Polska 180188892; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „SPECJAŁ”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 180188892
(11) 20396 A. Wykreślono: PIWOWARCZYK WŁADYSŁAW
F.P.H.U. BASTAR, Mysłowice, Polska 271012266; Wpisano: HERT
WŁADYSŁAW PIWOWARCZYK, Mysłowice, Polska
(11) 20837 A. Wykreślono: MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Janikowo, Polska 631035843; Wpisano: MEBLE VOX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czerwonak, Polska 631035843
(11) 20912 A. Wykreślono: MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Janikowo, Polska 631035843; Wpisano: MEBLE VOX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czerwonak, Polska 631035843
(11) 21972 A. Wykreślono: JAŃSKA MARIA, Kępno, Polska
250568847; Wpisano: JAŃSKI MATEUSZ MJ MEBLE, Kępno, Polska
(11) 23501 A. Wykreślono: JAŃSKA MARIA, Kępno, Polska
250568847; Wpisano: JAŃSKI MATEUSZ MJ MEBLE, Kępno, Polska
(11) 23503 A. Wykreślono: JAŃSKA MARIA, Kępno, Polska
250568847; Wpisano: JAŃSKI MATEUSZ MJ MEBLE, Kępno, Polska
(11) 23742 A. Wykreślono: TT PLAST T. FORTUNA, T. BUGAJ
SPÓŁKA JAWNA, Targowisko, Polska 356395014; Wpisano: TT PLAST
SPÓŁKA AKCYJNA, Targowisko, Polska 356395014
(11) 25067 A. Wykreślono: STĘPIEŃ BARTŁOMIEJ RAGLAN,
Nowe Bystre, Polska Nowe Bystre, Polska 368525855; Wpisano:
RAGLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowe Bystre, Polska 383629860
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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 327 001 do nr 327 800)

(111) 327001
(220) 2018 12 18
(210) 494010
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) KALINIAK SŁAWOMIR PRZEDSIĘBIORSTWO WEST, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SerCE SER CAŁKIEM EKOLOGICZNY
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery dojrzewające, miękkie
dojrzałe sery, ser z przyprawami, ser wędzony, ser twardy, 35 usługi
sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie
produktów serowarskich oraz przetworów mlecznych.

(111) 327002
(220) 2019 07 18
(210) 502462
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) TOMASZEWSKA KAROLINA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AvenueCosmetics.com
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci,
maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
preparaty do demakijażu, produkty perfumeryjne, szampony, woda
kolońska, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, 35 usługi aukcyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 327003
(220) 2019 07 18
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) TOMASZEWSKA KAROLINA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AC AvenueCosmetics.com
(540)

(210) 502463

(591) biały, czerwony, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
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do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci,
maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
preparaty do demakijażu, produkty perfumeryjne, szampony, woda
kolońska, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, 35 usługi aukcyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej.

(111) 327004
(220) 2019 07 18
(210) 502478
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) JURASZCZYK AGNIESZKA ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY,
Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUES BARBERS
(540)

(531) 09.07.01, 09.07.25, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 14.07.20, 10.05.05, 02.09.12
(510), (511) 44 usługi fryzjerstwa męskiego, strzyżenie męskie, strzyżenie zarostu, golenie brzytwą głowy i brody, strzyżenie dzieci.
(111) 327005
(220) 2019 07 19
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHIEDEL METALOTERM
(540)

(210) 502524

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, w szczególności: rury ceramiczne, kanały nie z metalu do instalacji wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, niemetalowe kominy prefabrykowane,
gotowe części niemetalowe przewodów kominowych, niemetalowe
części fasonowe dla rur kominowych, niemetalowe prefabrykowane
wentylacyjne kanały kablowe.
(111) 327006
(220) 2019 07 19
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) MAJEWSKI DARIUSZ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spikkeo
(540)

(210) 502527

(591) zielony, niebieski, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 04.05.03, 26.05.04, 26.05.08, 26.05.09

(510), (511) 41 edukacja językowa, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi w zakresie nauczania języków, organizowanie indywidualnej nauki języków, kursy językowe, udostępnianie
publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie
publikacji elektronicznych, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie materiałów drukowanych innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, tworzenie
[opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, wypożyczanie materiałów dydaktycznych.

(111) 327007
(220) 2019 07 20
(210) 502532
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732)	HOJDA JOLANTA PSYCHOTERAPIA-PSYCHOEDUKACJA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PODRÓŻ
(510), (511) 44 psychoterapia, usługi psychologów, usługi psychiatryczne, usługi psychoterapeuty, konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, opieka psychologiczna, leczenie psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, przeprowadzanie ocen
i badań psychologicznych, usługi w zakresie psychologii dla osób
indywidualnych i grup, terapia psychologiczna dla dzieci, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, udostępnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji psychicznej.
(111) 327008
(220) 2019 07 22
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732)	AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISTILLERS LIMITED
(540)

(210) 502587

(591) jasnożółty
(531) 26.03.22, 29.01.02, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bezalkoholowych, wód mineralnych i gazowanych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
piwa, napojów alkoholowych, preparatów alkoholowych do sporządzania napojów, żywności i wyrobów tytoniowych, usługi w zakresie
badania rynku i opinii publicznej, usługi reklamowe, 41 rozrywka,
nauczanie, kształcenie, prowadzenie szkoleń i warsztatów.
(111) 327009
(220) 2019 07 22
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732)	AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISTILLERS LIMITED
(540)

(210) 502592

(591) jasnożółty
(531) 26.03.22, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bezalkoholowych, wód mineralnych i gazowanych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
piwa, napojów alkoholowych, preparatów alkoholowych do sporządzania napojów, żywności i wyrobów tytoniowych, usługi w zakresie
badania rynku i opinii publicznej, usługi reklamowe, 41 rozrywka,
nauczanie, kształcenie, prowadzenie szkoleń i warsztatów.
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(111) 327010
(220) 2019 07 22
(210) 502596
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732)	AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DISTILLERS LIMITED
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bezalkoholowych, wód mineralnych i gazowanych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
piwa, napojów alkoholowych, preparatów alkoholowych do sporządzania napojów, żywności i wyrobów tytoniowych, usługi w zakresie
badania rynku i opinii publicznej, usługi reklamowe, 41 rozrywka,
nauczanie, kształcenie, prowadzenie szkoleń i warsztatów.

(510), (511) 16 obrazy, reprodukcje obrazów, akwarele [skończone obrazy], obrazy i zdjęcia, drukowane reprodukcje obrazów, druki w formie obrazów, ryciny [grafika], 18 torby, torby płócienne, torby przenośne, torby zakupowe, torby pamiątkowe, torby uniwersalne, torebki
na ramię, torebki damskie, torebki męskie, 20 dekoracje wiszące [ozdoby], dopasowane pokrowce na meble, fotele, meble sypialne, nakładki
siedzeniowe jako część mebli, poduszki na krzesła, pufy [meble], pufy
typu sako, zagłówki [meble], wezgłowia, wezgłowia do łóżek, pościel
[oprócz bielizny pościelowej], poduszki, poduszki sako, poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, poduszki na siedzenia, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, 24 narzuty, narzuty na łóżko, narzuty
[pokrowce na meble], poszwy na poduszki, pokrowce na poduszki,
pościel, narzuty pikowane, kołdry [poszwy], narzuty puchowe [kołdry],
poszwy na kołdry, kapy na łóżka, przykrycia na łóżka.

(111) 327011
(220) 2019 07 22
(210) 502598
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baby tiger
(540)

(111) 327015
(220) 2019 07 23
(210) 502626
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732)	Accord Healthcare Limited, North Harrow (GB)
(540) (znak słowny)
(540)	AKORDZIAKI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy żywnościowe, preparaty i substancje lecznicze,
suplementy zawierające głównie multiwitaminy i antyoksydanty,
multiwitaminy.

(591) pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.04
(510), (511) 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci
do pojazdów, rowery, rowerki biegowe [pojazdy], trycykle, 18 nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 20 wysokie krzesła dla
dzieci, krzesełka dla dzieci, krzesła, kosze do noszenia dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, maty do kojców dziecięcych,
maty do przewijania niemowląt, maty do spania, leżaczki dziecięce
typu bujaki, 28 zabawki.
(111) 327012
(220) 2019 07 22
(210) 502599
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BABY TIGER
(510), (511) 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, rowerki biegowe [pojazdy], trycykle, 18 nosidełka dla
niemowląt do noszenia na ciele, 20 wysokie krzesła dla dzieci, krzesełka
dla dzieci, krzesła, kosze do noszenia dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka
koszyki dla dzieci, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, leżaczki dziecięce typu bujaki, 28 zabawki.
(111) 327013
(220) 2019 07 23
(210) 502619
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BNC BIONANOCELL
(540)

(591) czerwony, zielony, żółty, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 1 nanoceluloza.
(111) 327014
(220) 2019 07 23
(210) 502622
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) MIKOS AGNIESZKA NEO CONSULTING, Podolsze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DesignOmania

(111) 327016
(220) 2019 07 24
(210) 502688
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kolastyna Coconut Paradise
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów
kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chemiczne produkty do ożywiania
kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów
kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier do włosów, lakiery
do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła,
mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek
bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy,
olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, paski wybielające zęby, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji,
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory
toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające
do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne,
przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, suche szampony, szampony, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, tusze do rzęs, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze]
do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci.
(111) 327017
(220) 2019 07 24
(210) 502689
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) PBSKorea Co., Ltd., Seul (KR)
(540) (znak słowny)
(540) KISSUM
(510), (511) 3 błyszczyki do ust [kosmetyki], pomadki do ust, kosmetyki.
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(111) 327018
(220) 2019 06 30
(210) 501718
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) BERNAS-KNOLL AGNIESZKA BOSA STÓPKA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bosa Stópka swoboda każdego kroku
(540)

(591) niebieski, biały, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 02.09.01, 02.09.19,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.14, 27.03.02
(510), (511) 25 botki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, espadryle, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, sandały, sandały kąpielowe.
(111) 327019
(220) 2019 07 25
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732)	HOLIK BARTŁOMIEJ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	La Arte
(540)

(510), (511) 41 organizacja: wypoczynku, rozrywki, imprez sportowych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizacja,
realizacja i wystawianie spektakli, organizowanie: loterii, wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, usługi klubowe.

(111) 327021
(220) 2019 07 30
(210) 502927
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) SZOPA SŁAWOMIR, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OOHS & WOOFS EST. 2017 Zakład Groomerski
(540)

(210) 502745

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 04.03.09, 04.03.19, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 3 środki toaletowe, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, chusteczki nasączane preparatami
kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, preparaty ścierne do ciała, środki czyszczące do szczoteczek
i pędzelków kosmetycznych, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 8 ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przybory do manicure
i pedicure, przybory do obcinania i usuwania włosów, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne trymery do włosów, urządzenia do depilacji,
przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, przybory do układania włosów, lokówki, prostownice do włosów, elektryczne, przyrządy
do ozdabiania ciała ludzkiego, przyrządy do tatuowania, urządzenia
do przekłuwania uszu, narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych
zabiegach pielęgnacyjnych, podkładki pod dłoń do manicure, zestawy
do manicure, zestawy do pedicure, nożyczki, pincety, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe, grzebienie, gąbki do ciała, gąbki kosmetyczne,
gąbki toaletowe, przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, szpatułki
kosmetyczne, aplikatory do kosmetyków, pędzle kosmetyczne, przyrządy do demakijażu, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, dozowniki do kosmetyków, miseczki, balie, miednice jako naczynia, umywalki jako miski, nie części instalacji sanitarnych, futerały dopasowane
do przyborów kosmetycznych, półki na kosmetyki, pojemniki na kosmetyki, szczoteczki do higieny osobistej, artykuły do czyszczenia zębów.
(111) 327020
(220) 2019 07 29
(210) 502876
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Rymanów Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uzdrowisko Rymanów Podkarpacka stolica Dzieci
(540)

(591) niebieski, fioletowy, brązowy, żółty, zielony, czerwony
(531) 05.01.01, 05.01.06, 27.05.01, 29.01.15

(531) 27.05.01, 03.01.08, 03.01.09, 26.11.02, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 327022
(220) 2014 11 19
(210) 435809
(151) 2019 12 13
(441) 2015 03 02
(732)	APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN (NL)
(540) (znak słowny)
(540)	ApoSoli
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 327023
(220) 2019 06 06
(210) 500806
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) BROWAR FAKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAKTORIA BROWAR RZEMIEŚLNICZY
(540)

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.
(111) 327024
(220) 2019 06 06
(210) 500823
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) WOŁOWSKI JAROSŁAW KRYSTIAN MOJAZU, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przytulna
(540)

(591) złoty
(531) 05.05.20, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciasta lodowe, ciasta czekoladowe, ciasta słodowe, ciasta mrożone, ciasta wegańskie, ciasta
z kremem, ciasta z melasą, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami,
świeże placki jako ciasta, ciasta z dyni, mrożone ciasta jogurtowe,
kurtoszkalacze jako ciasta kominowe, lukrowane ciasta z owocami,
ciasta w polewie czekoladowej, ciasta na bazie pomarańczy, placki
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z nadzieniem owocowym, ciasta z kremem, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego
biszkoptu, desery lodowe, desery czekoladowe, budynie deserowe,
suflety deserowe, musy deserowe, desery z muesli, gotowe desery
jako wyroby cukiernicze, deser puddingowy na bazie ryżu, gotowe
desery na bazie czekolady, mrożone mleczne desery w formie batonów, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka owsiane, ciastka migdałowe, ciastka serowe, rurki waflowe jako ciastka, podłużne biszkopty
jako ciastka, kruche ciastka, herbatniki, brownie jako ciastka czekoladowe, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, chrupiące ciastka z kremem, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową,
muffiny, tatry, biszkopty, ciasta bez glutenu, lody, desery lodowe, 43
usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych, usługi dostawy
kawy do biur, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, oferowanie
żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi kateringowe.

(111) 327025
(220) 2019 06 06
(210) 500827
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) KOZIEŁ DARIUSZ PPUH AGRO, Lubomirka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) chmielowe rewolucje
(510), (511) 31 chmiel, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, wyciąg z chmielu do celów spożywczych, uprawa i przetwarzanie
chmielu, 35 usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich chmielu,
wyrobów i wyciągów z chmielu oraz maszyn i urządzeń do uprawy
chmielu i jego przetwarzania, sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych chmielu,
wyrobów i wyciągów z chmielu oraz maszyn i urządzeń do uprawy
chmielu i jego przetwarzania, 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) 327026
(220) 2019 06 07
(210) 500869
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE GLOBAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATER WORLDS ŹRÓDŁO POZYTYWNYCH EMOCJI
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 03.09.01, 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 rozrywka: oceanaria [rozrywka], rozrywka w postaci
parków wodnych i parków rozrywki, rozrywka pokazy na żywo w celach rozrywkowych.
(111) 327027
(220) 2019 06 13
(210) 501133
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) KNEFEL MONIKA EUROPEJSKI INSTYTUT BADAŃ
INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI, Kielce (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(591) turkusowy
(531) 26.01.01, 02.01.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi związane z poprawą zdrowia i kondycji psychofizycznej zwłaszcza w warunkach szpitalnych i uzdrowiskowych takie
jak: usługi odnowy biologicznej, inhalacji, basenów solankowych
i siarczkowych, jodkowo-bromkowych, kąpieli solankowych i siarczkowych, kąpieli mineralnych, podwodnych masaży kończyn, masażu
klasycznego, masażu kamieniami, masażu krzemieniem pasiastym,
sauny z podczerwienią, krioterapii-leczenie zimnem, kosmetyki
ciała, tężnia z wykorzystaniem wody solankowej oraz ekstraktów
roślinnych, usługi fitness, prowadzenia gimnastyki, w tym gimnastyki korekcyjnej, z wykorzystaniem praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, usługi fizjoterapii, fizykoterapii, turystyka zdrowotna
i prozdrowotna, rehabilitacyjna, zabiegi samoopalające, usługi aromaterapii, bioterapii, usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej i rekonwalescencji, ziołolecznictwo i medycyna ludowa, program terapeutyczny skojarzonych elementów jogi hormonalnej, diety opartej
na związkach bioaktywnych i zabiegów odnowy biologicznej wykonywanych zgodnie z harmonią rytmu księżyca.
(111) 327028
(220) 2019 06 13
(210) 501141
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Aleric Deslo Active
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
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odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 327029
(220) 2019 06 13
(210) 501142
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Acatar Zatoki
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 327030
(220) 2019 06 14
(210) 501198
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732)	NASTAWSKI PIOTR PMN, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SANCTUS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem internetu
następujących towarów: książki, śpiewniki, poradniki, materiały dydaktyczne, kalendarze, plakaty, zakładki do książek, kartki okolicznościowe, notatniki, gry planszowe i edukacyjne, obrazy malowane,
obrazy i obrazki wytłaczane z metalu, łańcuszki, medaliki, wydawnictwa w formie elektronicznej, filmy i muzyka nagrane na nośnikach
danych, świece, świeczniki, figurki ozdobne z drewna, porcelany
i metalu, odzież, chusty i bandany na szyję, plecaki i torby, 38 usługi
agencji informacyjnych w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości poprzez radio, telewizję, Internet, prasę, usługi w zakresie
internetowego serwisu informacyjnego, usługi portalu interneto-

wego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie
za pośrednictwem internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, wiadomości bieżących, usługi poczty elektronicznej,
obsługa internetowych forów dyskusyjnych.

(111) 327031
(220) 2019 06 23
(210) 501434
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732)	EMERALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MiauCafe
(510), (511) 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych,
usługi dostawy kawy do biur, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów.
(111) 327032
(220) 2019 03 08
(210) 496892
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) SOLIDEXPERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLIDEXPERT
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, certyfikaty (SSL,
VPN, ID i inne), czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], drukarki
komputerowe, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne,
dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektroniczne bazy danych, fotokopiarki, głośniki, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami
dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable światłowodowe, kalkulatory, klawiatury komputerowe, komputery, komputery przenośne [podręczne], manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], magnetyczne
nośniki danych, mikrofony, mikroprocesory, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], myszy [sprzęt
do przetwarzania danych], napędy dysków do komputera, oprogramowanie komputerowe, palmtopy, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, plotery, programy komputerowe, programy
sterujące, publikacje elektroniczne, do pobrania, skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny
do komputerów, symulatory, urządzenia do monitorowania, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne w tym telefony,
serwery, komputery i drukarki oraz urządzenia sieciowe, urządzenia
zdalnego sterowania, utrwalone na nośnikach informacje i dane,
wyposażenie, części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte
w tej klasie, 40 obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka metali, powlekanie metalu, piłowanie materiałów, szlifowanie, tłoczenie metalu, usługi spawalnicze, usługi w zakresie obróbki metalu, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
i prowadzenie warsztatów i szkoleń w tym dotyczących programowania, komputerów, administrowania sieciami komputerowymi, administrowania danymi, tworzenia baz danych, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, sprawdziany edukacyjne, usługi nauki na odległość świadczone online, usługi szkoleniowe, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], 42 aktualizacja oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, 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 projektowania i rozwoju
sprzętu komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, hosting serwerów, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kon-
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wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie programów
komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie platform
komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi inżynieryjne,
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, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 327033
(220) 2019 03 08
(210) 496894
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) SOLIDEXPERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIDEXPERT
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, certyfikaty (SSL,
VPN, ID i inne), czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], drukarki
komputerowe, dyski kompaktowe [CD-RoM-y], dyski magnetyczne,
dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektroniczne bazy danych, fotokopiarki, głośniki, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable
elektryczne, kable koncentryczne, kable światłowodowe, kalkulatory, klawiatury komputerowe, komputery, komputery przenośne
[podręczne], manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe],
magnetyczne nośniki danych, mikrofony, mikroprocesory, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], napędy dysków
do komputera, oprogramowanie komputerowe, palmtopy, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, platformy oprogramowania
komputerowego, nagrane lub do pobrania, plotery, programy komputerowe, programy sterujące, publikacje elektroniczne, do pobrania, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, symulatory, urządzenia
do monitorowania, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne w tym telefony, serwery, komputery i drukarki oraz urządzenia
sieciowe, urządzenia zdalnego sterowania, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, wyposażenie, części i akcesoria do wymienionych
towarów zawarte w tej klasie, 40 obróbka [kształtowanie] metalu,
obróbka metali, powlekanie metalu, piłowanie materiałów, szlifowanie, tłoczenie metalu, usługi spawalnicze, usługi w zakresie obróbki
metalu, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń w tym dotyczących programowania, komputerów, administrowania sieciami
komputerowymi, administrowania danymi, tworzenia baz danych,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, sprawdziany edukacyjne, usługi nauki na odległość świadczone online,
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usługi szkoleniowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, 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 projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń
bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych,
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], powielanie programów komputerowych, komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi inżynieryjne, 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,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 327034
(220) 2019 03 12
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) P.U. HATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hatrans
(540)

(210) 497044

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje celne, usługi celne, zarządzanie składem celnym, udzielanie gwarancji celnych, 39 dostarczanie informacji dotyczących transportu, logistyka transportu, magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunków, magazynowanie ładunku przed
transportem, magazynowanie paczek, magazynowanie płynów,
magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie towarów
w dużych ilościach, organizowanie transportu towarów drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu ładunków,
pakowanie artykułów do transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, pakowanie towarów, rezerwacja transportu, spedycja towarów, spedycja ładunków, skomputeryzowane planowanie
związane z transportem, skomputeryzowane usługi informacyjne
w zakresie transportu, strzeżony transport ciężarówkami, transport
kolejowy, transport drogą kurierską, transport drogowy towarów,
transport drogowy ładunków, transport paczek, transport samochodowy, transport strzeżony, transport żywności, udzielanie informacji
dotyczących transportu ładunku, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi doradcze związane
z transportem, usługi informacyjne związane ze strzeżonym transportem, usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportowe, usługi związane z magazynowaniem towarów, wypożyczanie środków
transportu, zarządzanie stanami magazynowymi, 42 oprogramowanie komputerowe do obsługi transportu i logistyki, komputerowa
awizacja przesyłek, komputerowe informacje o statusie przesyłek.
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(111) 327035
(220) 2019 03 12
(210) 497060
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) ŚLĘZAKOWSKA ANETA BIUROKONCEPT MEBLE I WNĘTRZA
BIUROWE, Łęka Opatowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) biurokoncept
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, 40 produkcja mebli na zamówienie, stolarstwo meblowe, produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 42 usługi projektowania wnętrz budynków, planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz,
usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, projektowanie
wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz biurowych.
(111) 327036
(220) 2019 03 17
(210) 497263
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) CENTRUM VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klinika Witaminowa
(540)

(591) czarny, czerwony, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.15,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, ambulatoryjna opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne,
świadczenie usług medycznych, pomoc medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania placówek medycznych, medyczne
badania osób, organizowanie leczenia medycznego, usługi lekarskie,
poradnictwo medyczne, świadczenie pomocy medycznej, opieka
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania medyczne, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usługi indywidualnych konsultacji medycznych
świadczone dla pacjentów, przeprowadzanie badań medycznych,
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie
diagnozy chorób, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji
masy ciała, usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo
dietetyczne, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem
i leczeniem chorób, badania przesiewowe, usługi badania cukrzycy,
usługi badania korzystania z leków, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, informacja
medyczna, usługi informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych
osób, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu
pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji
pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji żywieniowych
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów
medycznych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych,
usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, wydawanie raportów medycznych, kompilacja raportów medycznych,
przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi terapeutyczne, usługi terapii chelatowej, usługi dożylnych terapii
witaminowych.
(111) 327037
(220) 2019 03 17
(210) 497264
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) SZYMAŃSKI BARTOSZ MEGASTORE, Gdańsk (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NICETOYS
(540)

(591) różowy
(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, gumowe lalki, środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych,
sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, elektryczne przyrządy
do masażu, korki analne, kulki dopochwowe, będące akcesoriami erotycznymi dla dorosłych, przyrządy do powiększania penisa, stanowiące akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria
erotyczne dla dorosłych, wibratory jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, zabawki erotyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie urządzeń, przyrządów i artykułów związanych
z aktywnością seksualną, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów, usługi w zakresie zamówień online, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa akcesoriów wspomagających współżycie seksualne, przyrządów związanych z aktywnością seksualną, artykułów
związanych z aktywnością seksualną, urządzeń związanych z aktywnością seksualną, środków pomocniczych do stymulacji seksualnej
dla dorosłych, gadżetów erotycznych, zabawek erotycznych.
(111) 327038
(220) 2019 04 17
(151) 2019 12 04
(441) 2019 07 15
(732)	ETRAVEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Europe Mountains
(540)

(210) 498914

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 26.03.04, 24.17.24, 27.05.01, 29.01.12
(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, udzielanie 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) 327039
(220) 2019 06 19
(210) 501395
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 05
(732) WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) STARODWORSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 327040
(220) 2019 07 01
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tymek
(540)

(210) 501771

(111) 327043
(220) 2019 07 01
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LUNA BAJKOWY JEDNOROŻEC
(540)

59
(210) 501775

(591) czarny, fioletowy, biały, niebieski, brązowy, różowy, szary
(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe.

(591) fioletowy, biały, różowy, szary
(531) 25.01.05, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe, lalki.

(111) 327044
(220) 2019 07 01
(210) 501776
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tusia
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki.

(111) 327041
(220) 2019 07 01
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rozkoszne Brzuszki
(540)

(111) 327045
(220) 2019 07 01
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tusia
(540)

(210) 501772

(591) fioletowy, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe, lalki.
(111) 327042
(220) 2019 07 01
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHIMMER STARS Błyskotki
(540)

(210) 501774

(591) fioletowy, żółty, różowy, niebieski, biały, brązowy, czarny,
pomarańczowy
(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, figurki i lalki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 501777

(591) ciemnoróżowy, różowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki.
(111) 327046
(220) 2019 07 01
(210) 501780
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) STELMACH ROBERT, STELMACH AGNIESZKA FOR AP SPÓŁKA
CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) zielony, ciemnoniebieski
(531) 26.04.04, 26.04.12, 26.04.16, 29.01.12, 24.17.05
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne,
kosmetyki nielecznicze, środki nawilżające, [kosmetyki], kosmetyki
dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji urody, 5 lekarstwa, leki homeopatyczne, leki ziołowe, leki weterynaryjne, leki dla ludzi, leki do ce-
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lów weterynaryjnych, nieoczyszczone leki w naturalnej formie, plastry przezskórne do podawania leków, leki pomocnicze [wspierające]
do celów medycznych, opłatki do leków do celów farmaceutycznych,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty
i artykuły higieniczne, środki odkażające, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty farmaceutyczne, środki farmaceutyczne
homeopatyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty medyczne, materiały
opatrunkowe medyczne, suplementy diety do użytku medycznego,
biologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych,
produkty higieniczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, zioła lecznicze, suplementy ziołowe, preparaty ziołowe do celów medycznych,
suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 35 prowadzenie aptek tradycyjnych oraz za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu, promocji i reklamy w zakresie: leków, produktów
farmaceutycznych, higienicznych, drogeryjnych i zielarskich, substancji dietetycznych, artykułów i żywności dla niemowląt, materiałów opatrunkowych, przyrządów pomiarowo-kontrolnych do celów
medycznych, udzielanie franszyzy w zakresie prowadzenia apteki,
zarządzanie programami i usługami w zakresie refundacji leków,
zapewnianie wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków, usługi w zakresie rozliczeń medycznych
świadczone na rzecz lekarzy, zarządzanie programami i usługami
refundacyjnymi aptek, 44 przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków,
udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, usługi
doradcze świadczone przez apteki.

(111) 327047
(220) 2005 08 19
(210) 299019
(151) 2019 11 15
(441) 2005 11 28
(732) INFORMATICA Piotr Chlebowski, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INFORMATICA
(510), (511) 9 respondery telefoniczne, aparaty telefoniczne, słuchawki, słuchawki telefoniczne, przewody telefoniczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony przenośne, telefony tubowe,
telekopiarki, komputerowe urządzenia peryferyjne, drukarki komputerowe, klawiatury komputerowe, urządzenia nawigacyjne dla
pojazdów, pamięci komputerowe, magnetyczne nośniki danych,
dyski do rejestracji dźwięku, dyski obliczeniowe, dyskietki, napędy
dyskowe, kompaktowe dyski optyczne, odtwarzacze płyt kompaktowych, ekrany projekcyjne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody magnetyczne, przewody telefoniczne, zaciski
przewodów elektrycznych, złącza do przewodów elektrycznych,
powłoki kabli elektrycznych, tuleje złączowe do kabli elektrycznych,
współosiowe kable koncentryczne, kable światłowodowe, optyczne
nośniki danych, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
przekaźniki sygnałów elektronicznych, translatory elektroniczne kieszonkowe, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty projekcyjne, procesory CPU, mikroprocesory, procesory tekstu, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kasy rejestrujące, urządzenia liczące i sortujące pieniądze, wykrywacze fałszywych
pieniędzy, inteligentne karty ze zintegrowanymi obwodami scalonymi, 16 drukarki przenośne, taśmy nasączone tuszem do drukarek
komputerowych, fotografie, broszury, afisze, plakaty, kalendarze,
karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, szyldy z papieru
lub z kartonu, okolicznościowe kartki z życzeniami, 35 usługi agencji reklamowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy
prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-

ności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, 38 usługi telefoniczne, wypożyczanie telefonów,
połączenia telefoniczne, usługi teleksów, poczta elektroniczna,
usługi telegraficzne, telewizja kablowa, 40 usługi drukarni, druk sitowy, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie
cyfrowe, 42 usługi artystów grafików, usługi graficzne, 45 badania
prawne, zarządzanie prawami autorskimi, usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.

(111) 327048
(220) 2018 11 09
(210) 492536
(151) 2019 08 26
(441) 2019 05 06
(732) FIGENE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIGENE Capital
(540)

(591) biały, granatowy, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01,
26.01.16, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.25
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna odnawialna,
35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej,
reklama, usługi agencji reklamowych, publikowanie tekstów i materiałów reklamowych, promocja sprzedaży, pokazy towarów, organizowanie targów, wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi
w zakresie dystrybucji i rozpowszechnianie materiałów oraz ogłoszeń
reklamowych, rozpowszechnianie próbek, dekorowanie wystaw sklepowych, usługi handlu w zakresie zaopatrzenia osób trzecich, usługi
handlu detalicznego, hurtowego i za pomocą Internetu w zakresie
artykułów spożywczych, suplementów diety, mebli, maszyn i urządzeń biurowych, towarów użytku domowego, energii, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w dziedzinie zarządzania biznesem, usługi podatkowe,
usługi pośrednictwa w handlu, 36 usługi agencji kredytowych, usługi
agencji nieruchomości, usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, fundusze inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych, usługi związane z administrowaniem
nieruchomościami, 39 dystrybucja energii elektrycznej.
(111) 327049
(220) 2019 04 11
(210) 498601
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 15
(732) MANAGEMENT CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOFITON
(540)

(591) biały, zielony
(531) 05.03.11, 01.15.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 30 sól, przyprawy i dodatki
smakowe, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wypieki, wyroby cu-
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kiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.

(111) 327050
(220) 2019 04 25
(210) 499158
(151) 2019 11 28
(441) 2019 08 12
(732) ROSZEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CBNN
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, czasopisma elektroniczne, gazety elektroniczne
do pobrania, pobieralne broszury elektroniczne, terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować, książki audio, książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, e-booki, komiksy
do pobrania, środki edukacyjne do pobrania, edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, elektroniczne sprawozdania do pobrania, pliki
multimedialne do pobrania, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, podcasty, filmy do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, pliki graficzne do pobierania, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, zapisane pliki danych, komputerowe bazy danych, oprogramowanie, oprogramowanie multimedialne, interaktywne multimedialne programy komputerowe, 16 publikacje i materiały drukowane,
publikacje promocyjne, publikacje edukacyjne, materiały edukacyjne, szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały ilustracyjne,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, książki, monografie,
gazety, biuletyny informacyjne, periodyki, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma fachowe, raporty, przewodniki drukowane,
katalogi, notatniki, notesy, terminarze, kalendarze drukowane, zakładki do książek, pocztówki i widokówki, kartki do korespondencji,
ulotki, broszury, druki, karty obrazkowe, karty okolicznościowe, 35
doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), doradztwo i konsultacje w zakresie zatrudnienia, doradztwo
i konsultacje dotyczące zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych,
doradztwo w zakresie badań rynku, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamowych, 38 usługi dostępu
do treści stron internetowych i portali, prowadzenie profili i kanałów
w mediach internetowych i serwisach społecznościowych, w szczególności tworzenie postów, wyświetlanie, dzielenie i elektroniczne
przesyłanie wiadomości i treści multimedialnych, usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy, udostępnianie
online czatów, tablic ogłoszeń i forów on-line, w celu transmisji pomiędzy użytkownikami wiadomości i informacji dotyczących sieci
społecznościowych, profilów osobistych, udostępnianie forów internetowych, udostępnianie internetowych czatów, udostępnianie
forów internetowych, obsługa internetowych forów dyskusyjnych,
w szczególności zapewnienie dostępu oraz tworzenie postów, wyświetlanie, dzielenie i elektroniczne przesyłanie wiadomości i treści
multimedialnych, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi
dostarczania za pośrednictwem sieci komputerowych plików tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów
multimedialnych w formatach przystosowanych do odtwarzania
i odczytu przez komputery i telefony komórkowe, transmisja krótkich wiadomości, obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, globalnych sieci komputerowych,
sieci bezprzewodowych i elektronicznych sieci komunikacyjnych,
rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci
informatycznych, spersonalizowane usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci informatycznych zapewniające dostęp do informacji i danych indywidualnie określonych dla każdego użytkownika,
usługi dostępu on-line do baz danych, usługi dostarczania danych
on-line z komputerowych baz danych, udostępnianie aplikacji mobilnych i oprogramowania przeznaczonych do użytku na komputerach,
tabletach i telefonach komórkowych, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, nauczanie i szkolenia, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki,
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edukacja prawna, edukacja zawodowa, w tym świadczona na rzecz
osób niepełnosprawnych, asystentów i opiekunów osób niepełnosprawnych, usługi internetowego serwisu informacyjnego, informacje i wiadomości on-line w dziedzinie szkoleń zawodowych, usługi
wydawnicze i reporterskie, sprawozdania wiadomości, publikowanie
drogą elektroniczną, publikowanie materiałów multimedialnych
online, publikowanie i wydawanie prac naukowych, materiałów
edukacyjnych, dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, gazet, periodyków, katalogów, broszur, książek, książek
w postaci elektronicznej, audiobooków, magazynów, biuletynów,
almanachów, czasopism, w tym w systemie on-Iine, multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, książek, monografii, czasopism,
gazet, magazynów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie utworów
tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów multimedialnych na portalach i stronach internetowych, tłumaczenia, 42 badania i analizy naukowe, badania i analizy naukowe
z dziedziny prawa publicznego i spraw socjalnych, badania i analizy
naukowe z dziedziny medycyny społecznej, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, doradztwo związane z badaniami
i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, badania w dziedzinie mediów
społecznościowych, usługi naukowe i technologiczne, usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników, w celu organizowania grup i imprez,
uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci
społecznych, biznesowych i społecznościowych, w szczególności
tworzenie forów dyskusyjnych, profili i kanałów w mediach internetowych i serwisach społecznościowych, 45 usługi prawne, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów na rzecz osób niepełnosprawnych, asystentów i opiekunów osób niepełnosprawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi
w zakresie pomocy prawnej, usługi informacji prawnej, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio, wideo i telewizyjnymi [usługi prawne], usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych
on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.

(111) 327051
(220) 2019 05 09
(210) 499530
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) DAJEWSKA NATASZA Q-MED, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bezpłatna Szkoła Rodzenia Położna Z Sercem
(540)

(591) różowy, biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.01, 02.09.01, 02.09.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące psychologicznego
łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo w dziedzinie rodzenia, informacja medyczna,
konsultacje medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, planowanie
rodziny, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie zdrowia, przeprowadzanie badań medycznych, świadczenie usług medycznych, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, udostępnianie informacji na temat karmienia piersią,
udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie
laktacji, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi indywidualnych
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi opieki poporodowej dla

62

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 5/2020

kobiet, usługi położnicze [akuszeria], usługi poradnictwa medycznego, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, szkoła rodzenia .

(111) 327052
(220) 2019 05 14
(210) 499717
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732)	NSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GTX2
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia alarmowe, alarmy antywłamaniowe i pożarowe, centrale alarmowe, czujniki i czujniki ruchu, nadajniki radiowe,
nadajniki GPRS, urządzenia do monitoringu obiektów budowlanych,
mieszkalnych, przemysłowych, handlowych, urządzenia telewizji
przemysłowej i dozorowej, kamery przemysłowe, kamery szybkoobrotowe, obiektywy do kamer, urządzenia do rejestracji i archiwizacji obrazu i dźwięku, rejestratory sieciowe cyfrowe i analogowe,
urządzenia kontroli dostępu, czytniki zbliżeniowe, karty czipowe,
urządzenia do kontroli drzwi, przejść i ciągów pieszych.
(111) 327053
(220) 2019 04 29
(210) 499246
(151) 2019 10 22
(441) 2019 06 10
(732) BZ COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisław Dolny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLENDYGO
(510), (511) 7 blendery elektryczne do celów domowych, 21 butelki
szklane [pojemniki], pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, uniwersalne przenośne pojemniki do użytku domowego, pojemniki do przechowywania żywności, mieszadełka do napojów, pojemniki do napojów.
(111) 327054
(220) 2019 04 12
(151) 2019 11 22
(441) 2019 07 01
(732) TERMOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ebebe
(540)

(210) 497976

(591) różowy
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki, kremy kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, mleczko
kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła, oleje czyszczące,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, płyny do pielęgnacji włosów,
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampony,
produkty toaletowe, zestawy kosmetyków, 5 preparaty zawierające
aloes do celów farmaceutycznych, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, materiały opatrunkowe, pielucho-majtki dziecięce, pieluszki dziecięce, pieluszki dla niemowląt,
plastry do celów medycznych, plastry lecznicze samoprzylepne, waciki do celów medycznych, wata do celów leczniczych, wata do ce-

lów medycznych, wkładki laktacyjne, 35 usługi w zakresie analizy
kosztów, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, oferowanie w mediach produktów dla
handlu detalicznego, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, sortowanie danych w bazach komputerowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, statystyczne zestawienia, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, dekorowanie
wystaw sklepowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.

(111) 327055
(220) 2019 06 12
(210) 501054
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 29
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO DIABETOLOGICZNE, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ
W PIŁCE NOŻNEJ
(540)

(591) niebieski, zielony, biały, czarny
(531) 02.01.08, 02.01.23, 21.03.01, 26.01.03, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bielizna osobista, buty sportowe, buty sznurowane, czapki, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych w tym próbek, druków, prospektów,
broszur dla potrzeb organizacji zawodów sportowych, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, usługi reklamowe na rzecz
osób trzecich, doradztwo promocyjno-reklamowe, usługowe analizy
kosztów zawodów sportowych, badania opinii publicznej w zakresie
zawodów sportowych, agencje reklamowe oferujące takie usługi jak:
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków, próbek,
41 wynajmowanie stadionów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, broszur oraz materiałów informacyjnych, kluby zdrowia, opracowywanie i wydawanie
materiałów szkoleniowych i poradników, usługi propagowania kultury fizycznej, organizacja imprez kulturalnych, porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, obsługa i prowadzenie kongresów, usługi
poprawiania kondycji, usługi związane z organizacją, wypoczynku,
organizowanie mistrzostw sportowych dla dzieci.
(111) 327056
(220) 2019 06 13
(210) 501093
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 29
(732) WAWRZYŃSKI ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAPSUŁA HOSTEL
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(540)

nej, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, pokazy towarów, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych.

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 26.02.07, 26.02.12, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 hotel, prowadzenie hoteli, hosteli, usługi hotelowe, w tym
catering, wynajem miejsc, noclegowych, wynajem pomieszczeń.
(111) 327057
(220) 2019 06 13
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 29
(732) WOGRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Moczyły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOGRANO
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów, spinek i ozdób do włosów
oraz obrazów i biżuterii z metali szlachetnych tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie ich zakupu, 44 usługi fryzjerskie.

(210) 501102

(591) czarny, pomarańczowy, ciemnożółty
(531) 03.13.04, 03.13.05, 26.01.16, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, miód pszczeli, produkty pszczele.
(111) 327059
(220) 2019 06 13
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 29
(732) SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIELSKIEŻYCIE
(540)

(111) 327060
(220) 2019 06 13
(210) 501115
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 29
(732) DRZAZGA-CYBULSKA KATARZYNA BOHEMA SPA HAIR,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPA HAIR Bohema
(540)

(210) 501095

(591) biały, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 zboże surowe.
(111) 327058
(220) 2019 06 13
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 29
(732) WOGRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Moczyły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASIEKA IMAGO
(540)
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(210) 501112

(531) 24.17.25, 26.11.25, 27.05.01, 24.13.09
(510), (511) 29 mięso, konserwowane mięso, hamburgery, boczek,
chorizo, cielęcina, drób, ekstrakty z drobiu, ekstrakty mięsne, kiełbaski typu hot dog, flaczki, golonka z szynką, patyczki mięsne, kaszanka, pepperoni, wędzone kiełbaski, niegotowane kiełbaski, kiełbasy
w cieście, mięso w plasterkach, mortadela, produkty do smarowania
mięsa, pasztety, salami, szynka, szynka prosciutto, kiełbasy, kiełbasy
wegetariańskie, krokiety, przekąski na bazie mięsa, chicharron, przygotowane potrawy składające się głównie z substytutów mięsa, 35
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-

(111) 327061
(220) 2019 06 14
(151) 2019 11 22
(441) 2019 07 29
(732) VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Urocline
(540)

(210) 501163

(591) żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, plastry, plastry,
materiały opatrunkowe, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt,
kapsułki do celów farmaceutycznych, leki do celów weterynaryjnych,
obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, preparaty diagnostyczne do celów
weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla
zwierząt, środki do mycia psów [insektycydy], środki odkażające, preparaty do odstraszania robactwa, preparaty do niszczenia robactwa,
preparaty diagnostyczne, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych, suplementy do karm do celów weterynaryjnych, 31
nasiona, rośliny naturalne (żywe), naturalne rośliny i kwiaty, naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], karma dla zwierząt domowych,
pasze zbożowe dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce w formie kawałków, pasze
zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, pasze zwierzęce
zawierające siano, pokarm dla zwierząt domowych, żywe zwierzęta,
świeże owoce, świeże owoce i warzywa, kwiaty, napoje dla zwierząt
domowych, słód dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, mączka dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt,
syntetyczny pokarm dla zwierząt.
(111) 327062
(220) 2019 06 14
(210) 501164
(151) 2019 11 22
(441) 2019 07 29
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IRIGANTIN
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
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kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, preparaty witaminowe, wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(111) 327063
(220) 2019 06 14
(210) 501165
(151) 2019 11 22
(441) 2019 07 29
(732) FUNDACJA ECCC, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ECCC Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych
(540)

(540)

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 powielanie dokumentów, 41 informacja o edukacji.

(591) czarny, żółty
(531) 03.13.02, 03.13.04, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 miód, substytuty miodu, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z miodami i innymi produktami pszczelimi
za pomocą stacjonarnych punktów sprzedaży, stoisk wystawienniczych oraz sieci Internet, promocja towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję materiałów reklamowych i marketingowych,
doradztwo w zakresie marketingu produktów pszczelich.

(111) 327064
(220) 2019 06 14
(210) 501176
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) FUNDACJA ECCC, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ECCC Europejski Certyfikat Kompetencji
Cyfrowych
(540)

(111) 327068
(220) 2019 06 17
(210) 501232
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) CENTRUM ANALIZ GENETYCZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ogen
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 29.01.14
(510), (511) 35 powielanie dokumentów, 41 informacja o edukacji.

(591) szary, zielony, niebieski, czerwony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 5 testy identyczności genetycznej składające się z odczynników do użytku medycznego, preparaty do wykrywania predyspozycji genetycznych do celów medycznych.

(111) 327065
(220) 2019 06 14
(210) 501179
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732)	ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MLECZNA RZEKA
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.
(111) 327066
(220) 2019 06 14
(210) 501180
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732)	ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLECZNA RZEKA
(540)

(111) 327069
(220) 2019 06 17
(210) 501233
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) DZIEWIĄTKOWSKI ADAM ADAMIGO, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bajmobil
(510), (511) 28 zabawki, gry planszowe, salonowe gry towarzyskie,
karty do gry, klocki do zabawy, puzzle, układanki do zabawy.
(111) 327070
(220) 2019 06 17
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732) PYSZNIAK MICHAŁ, Tarnobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RICO Estate & Invest
(540)

(210) 501234

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.11.01, 26.11.11
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.
(111) 327067
(220) 2019 06 17
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732)	GMINA KŁOMNICE, Kłomnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodka Gmina Kłomnice

(210) 501227

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 26.04.09, 06.07.05, 05.01.12, 24.17.25
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek turystycznych,
usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z prze-
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wodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi świadczone
przez przewodników turystycznych.

(111) 327071
(220) 2019 06 17
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732) PYSZNIAK MICHAŁ, Tarnobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RICO TRAVEL www.rico-travel.com
(540)

(210) 501235

siębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, zarządzanie rachunkowością, planowanie podatkowe [rachunkowość], rachunkowość,
księgowość i audyt, skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], rachunkowość na rzecz osób trzecich, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, rachunkowość
w zakresie zarządzania kosztami .

(111) 327074
(220) 2019 06 17
(210) 501242
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732) MĘCZYKOWSKA-FILUS IZABELA MIKA, Krapkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTHER
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.25, 26.01.03, 26.01.15, 05.01.12
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek turystycznych,
usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi świadczone
przez przewodników turystycznych.
(111) 327072
(220) 2019 06 17
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732)	GÓRNICKI PIOTR P.H. GÓRAL, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPLANDER
(540)
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(210) 501236

(591) czarny, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 25 odzież gotowa.
(111) 327073
(220) 2019 06 17
(210) 501240
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732) ONE TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1ONE TAX
(540)

(591) fioletowy, turkusowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.17, 27.07.21, 26.01.03, 26.01.17
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo
związane z audytem, doradztwo księgowe w zakresie podatków,
przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe,
doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo
dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym
analizy kosztów i zysków, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przenoszenia przed-

(591) czarny, fioletowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.07, 26.02.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie.
(111) 327075
(220) 2019 06 17
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732) SMAK NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PyszneEko.pl żywność ekologiczna
(540)

(210) 501250

(591) zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.15, 24.17.02
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność do celów medycznych, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna,
wędliny, mleko, wyroby mleczarskie, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa i owoce (konserwowane, suszone, przetworzone, mrożone),
zupy, ekstrakty mięsne, konserwy, przetwory mięsne, rybne, drobiowe, warzywne i owocowe, owoce kandyzowane, konfitury, galaretki,
sałatki, surówki, przeciery, pasty, dżemy, kompoty, 30 kawa, herbata,
kakao, czekolada, cukier, ryż, makarony, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, miód, muesli, sól, przyprawy,
przetworzone nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności i napojów, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, 31 orzechy, otręby zbożowe, nasiona
do siewu, migdały, pieprz, pyłek, rośliny suszone do dekoracji, zboże
w ziarnach nieprzetworzone, ziarna, pszenica, owies, owoce świeże,
sezam jadalny, algi spożywcze dla ludzi lub zwierząt, płody rolne,
ogrodnicze i leśne, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, promocja sprzedaży, pokazy towarów i usług za pośrednictwem
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, 39 dostawa żywności, transport żywności, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.
(111) 327076
(220) 2019 06 17
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732) JAHNS ŁUKASZ SMART4YOU, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUVIKE

(210) 501259
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(540)

(531) 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, urządzenia transportu
osobistego: skutery elektryczne, hulajnogi, hulajnogi elektryczne,
jeździki elektryczne, deskorolki, deskorolki elektryczne, monocykle
elektryczne, akcesoria i części zamienne do: rowerów, rowerów elektrycznych, skuterów elektrycznych, hulajnóg, hulajnóg elektrycznych, jeździków elektrycznych, monocykli elektrycznych, deskorolek, deskorolek elektrycznych.
(111) 327077
(220) 2019 06 18
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732)	E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) getlicensed
(540)

(210) 501304

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.12,
25.03.01
(510), (511) 35 usługi pozyskiwania danych do komputerowych baz
danych, obsługa zleceń zakupów, 42 tworzenie platform komputerowych, udostępnianie platform komputerowych, 45 udzielanie licencji
na przedmioty praw własności intelektualnej, usługi konsultacyjne,
usługi sprzedaży licencji na treści dziennikarskie za pomocą platformy internetowej, pomoc w zakupie licencji na treści dziennikarskie.
(111) 327078
(220) 2019 06 18
(210) 501309
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARO
KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEBETTO PREMIUM CLASS
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.09, 26.11.02, 26.11.08, 26.01.18
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie, wózki dziecięce spacerowe, siatki bagażowe do pojazdów, wózki bagażowe,
wózki golfowe, koła pojazdów, kółka samonastawne do wózków,
krzesełka bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, podwozia pojazdów, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, wózki spacerowe
dziecięce, pokrycia stałe wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych spacerowych, wózki na zakupy, przyczepki do przewożenia
dzieci, kółka samonastawne do wózków, budki do wózków dziecięcych, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów w tym do wózków dziecięcych, foteliki dla dzieci do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w samochodach osobowych, uprzęże bezpieczeństwa do siedzeń
pojazdów, uprzęże do wózków dziecięcych, uprzęże do użytku z wózkami dziecięcymi, 18 nosidełka dla dzieci, parasole, parasolki, plecaki,
siatki na zakupy, torby na kółkach, torby podróżne na ubranie, torby
na zakupy, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torby
podróżne podręczne, torby na pieluchy, torby do noszenia niemow-

ląt, torebki, 28 balony do zabawy, domki dla lalek, wózki dla lalek,
zabawki, gry automatyczne lub na żetony, gry planszowe, gry towarzyskie, huśtawki karty do gry, klocki jako zabawki, ubranka dla lalek,
łóżka dla lalek, łamigłówki, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, sanki,
układanki, choinki z materiałów syntetycznych, stojaki do choinek,
huśtawki, huśtawki dla niemowląt i dla dzieci, zabawki bujane, leżaczki bujane jako zabawki, pojazdy jeżdżące dla dzieci jako zabawki, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, zabawki bujane, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, w tym organizowania wystaw i targów
handlowych, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie sprzedażą, agencje importu i eksportu towarów, badania rynku
i badania marketingowe, konsultacje w zakresie oceny rynku, z wyjątkiem wycen, gromadzenie na rzecz osób trzecich wózków dziecięcych, fotelików bezpieczeństwa dla dzieci, toreb, galanterii, zabawek,
gier i towarów dla dzieci, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w sklepie i hurtowni z wózkami dziecięcymi, fotelikami bezpieczeństwa dla dzieci, torbami, galanterią zabawkami,
grami, towarami dla dzieci, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, wszystkie wyżej wymienione
usługi mogą być świadczone przez sklepy sprzedaży detalicznej,
hurtowej, za pośrednictwem katalogów sprzedaży wysyłkowej lub
za pośrednictwem mediów elektronicznych, na przykład za pośrednictwem stron internetowych lub programów telewizyjnych oferujących zakupy, dystrybucja materiałów reklamowych, 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.

(111) 327079
(220) 2019 06 18
(210) 501314
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 29
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Infectvagin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe,
kompresy do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, testy
do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 327080
(220) 2019 06 18
(210) 501317
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 29
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Meclovagin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe,
kompresy do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, testy
do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 327081
(220) 2019 06 18
(210) 501336
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732)	August Storck KG, Berlin (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Knoppers Baton Orzeszki ziemne
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.
(111) 327082
(220) 2019 06 18
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732)	August Storck KG, Berlin (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Knoppers Baton Kokosowy

(210) 501338
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(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.

(111) 327083
(220) 2019 06 19
(210) 501350
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) BUMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) buma
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje metalowe, 19 ściany, stropy, elementy dachowe, konstrukcje niemetalowe,
betonowe elementy budowlane, baseny kąpielowe niemetalowe,
budynki przenośne niemetalowe, 35 reklamowanie, rachunkowość,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze nieruchomości, 36 administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, usługi developerskie w zakresie finansowania,
usługi agencji nieruchomości, wycena nieruchomości, 37 usługi budowlane związane z budową budynków, nadzór budowlany, wypożyczanie sprzętu budowlanego, usługi związane z naprawami i konserwacją budynków, usługi developerskie w zakresie budownictwa,
usługi doradztwa budowlanego, 42 projektowanie architektoniczne,
projektowanie-projekty techniczne, badania techniczne, projektowanie budowlane, badania w dziedzinie budownictwa.
(111) 327084
(220) 2019 06 19
(210) 501358
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) BUMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) grupa buma
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje metalowe, 19 ściany, stropy, elementy dachowe, konstrukcje niemetalowe,
betonowe elementy budowlane, baseny kąpielowe niemetalowe,
budynki przenośne niemetalowe, 35 reklamowanie, rachunkowość,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze nieruchomości, 36 administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, usługi developerskie w zakresie finansowania,
usługi agencji nieruchomości, wycena nieruchomości, 37 usługi budowlane związane z budową budynków, nadzór budowlany, wypożyczanie sprzętu budowlanego, usługi związane z naprawami i konserwacją budynków, usługi developerskie w zakresie budownictwa,
usługi doradztwa budowlanego, 42 projektowanie architektoniczne,
projektowanie (projekty techniczne), badania techniczne, projektowanie budowlane, badania w dziedzinie budownictwa.
(111) 327085
(220) 2019 06 19
(210) 501365
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732)	AMBIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POCZUJ BIZNES
(540)

(591) srebrny, ciemnoróżowy
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 publikacje
edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje szkoleniowe, 35 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, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-
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watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 36 doradztwo w sprawach finansowych,
ocena finansowa kosztów rozwoju, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi badań dotyczących finansów, usługi finansowania,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości],
zarządzanie finansami, zarządzanie aktywami, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie nieruchomością, 41 kursy korespondencyjne,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi trenera osobistego.

(111) 327086
(220) 2019 06 21
(210) 501404
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732)	LEKARZE JOANNA BILKIEWICZ-ZARYJEWSKA I DARIUSZ
ZARYJEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEMMED
(540)

(591) czarny, różowy, biały, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25, 02.09.01
(510), (511) 44 badania medyczne, medyczne badania osób, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, poradnictwo
medyczne, usługi poradnictwa medycznego, usługi ginekologiczne, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi medyczne
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka.
(111) 327087
(220) 2019 06 21
(210) 501406
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) OLX GLOBAL B.V., Hoofddorp (NL)
(540) (znak słowny)
(540) 321 SPRZEDANE
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów,
urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne,
oprogramowanie do przystosowywania do indywidualnych potrzeb,
wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi,
spersonalizowaną treścią r komunikacją elektroniczną, analizami danych włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników,
urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, komputery, programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, chipy komputerowe, urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowania sygnałów elektrycznych, urządzenia do zdalnego sterowania, karty inteligentne [karty z układem scalonym), karty
kodowane, anteny, anteny satelitarne, kable, światłowody, przełączniki,
adaptery, konektory, wtyczki, gniazdka i inne kontakty [elektryczne],
skrzynki przyłączowe, taśmy, dyski i kartridże, wszystkie stanowiące
nośniki lub służące do nagrywania danych, dźwięku lub obrazów, filmy kinematograficzne przygotowane do pokazu, nagrania audio i/tub
wideo, urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, przedstawiania, odbioru
i odtwarzania, sprzęt przetwarzający dane, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem,
publikacje elektroniczne, części (i osprzęt) do wszystkich wymienionych towarów, 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie ogłoszeń
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drobnych, zapewnianie miejsca do handlu on-line, dostarczanie przeszukiwalnej bazy danych on-line prezentującej oferty zatrudnienia,
usługi handlu detalicznego i hurtowego związane z oprogramowaniem komputerowym i sprzętem komputerowym, usługi reklamowe,
promocyjne i agencyjne, wynajem powierzchni reklamowej, usługi
marketingu za pomocą poczty elektronicznej, usługi marketingu w sieci, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, usługi działalności gospodarczej, usługi w zakresie
zarządzania relacjami z klientami, usługi księgowe, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne, wszystkie dotyczące działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
zarządzania relacjami z klientami, usługi analizy biznesowej, usługi analizy danych biznesowych w tym analiza zachowań użytkowników, usługi badania rynku, usługi wystawiania rachunków, usługi reklamowe
i marketingowe, usługi informacyjne, doradcze i zarządcze w zakresie
abonamentu i abonentów, organizowanie i przeprowadzanie imprez
branżowych i wystaw, usługi administracyjne i biurowe, mianowicie
przechowywanie danych {inne niż przechowywanie fizyczne), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych i materiałów promocyjnych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji związanych z wszystkimi
wyżej wymienionymi usługami, 41 usługi w zakresie rozrywki, nauczania, działalności sportowej i kulturalnej, publikowanie książek, gazet,
czasopism, biuletynów, periodyków, katalogów i przewodników, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie on line
elektronicznych książek, gazet, czasopism, biuletynów, periodyków,
katalogów i przewodników, udostępnianie publikacji elektronicznych
(nie do pobrania), usługi bibliotek objazdowych, usługi biblioteczne,
usługi reporterskie, 42 dostarczanie oprogramowania nie nadającego
się do pobierania, oprogramowanie jako usługa (SaaS), wypożyczanie
komputerów, instalacja i utrzymanie programów komputerowych,
programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania komputerowego, wszystkie usługi w tej klasie dotyczące komputerów, aparatury i sprzętu komputerowego, programowania komputerów i projektowania komputerowego, usługi opracowania graficznego, w tym
projektowanie, rysowanie i pisanie na zamówienie dla celów kompilacji
stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz
osób trzecich, usługi informacyjne dotyczące komputerów, rozwoju
systemów komputerowych i technologii informacyjnych.

(111) 327088
(220) 2019 06 21
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) BEJM JOANNA MARIA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobre liski
(540)

(210) 501408

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.08, 26.01.15
(510), (511) 25 bielizna ciążowa, bielizna dla niemowląt, bluzki, body niemowlęce, botki niemowlęce, buciki dla niemowląt [z wełny], buty dla niemowląt, buty dziecięce, dolne części strojów niemowlęcych, dziane buty
dla niemowląt, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci,
kombinezony dla małych dzieci i niemowląt, kostiumy kąpielowe dla dzieci, koszule ciążowe, koszulki dla dzieci, kurtki [odzież], legginsy ciążowe,
letnie ubranka dla dzieci, luźne sukienki ciążowe, majtki dla niemowląt,
majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, obuwie dla dzieci, obuwie dla niemowląt, odzież ciążowa, odzież dla małych dzieci, odzież dziecięca, odzież wierzchnia dla niemowląt, pajacyki dla dzieci [odzież], pasy
ciążowe [odzież], powijaki dla niemowląt, sandały niemowlęce, skarpetki
dla niemowląt i małych dzieci, śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych śpioszki, pajacyki [odzież], spodnie ciążowe, spodnie dziecięce stroje
do chrztu, sukienki dla niemowląt i małych dzieci sukienki do chrztu, szorty ciążowe, ubranka do wózka {kombinezony niemowlęce], wyprawki dla
niemowląt, wyprawki dla noworodków, wyprawki dziecięce [odzież], 26
cekiny do ubrań, dekoracja artykułów tekstylnych [łaty przyklejane na gorąco do-] [artykuły pasmanteryjne], dekoracyjne akcesoria do włosów,
elastyczne opaski do włosów, elastyczne wstążki do włosów, emblematy
wyszywane, falbany do odzieży, frotki do włosów, gąbki do upinania włosów w kok, gumka do związywania włosów, gumka do kucyków, gumka

do kucyków i wstążki do włosów, kokardy do odzieży, kokardy do włosów,
kokardy papierowe [ozdoby do włosów], spinki do włosów, spinki [wsuwki] do włosów, spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów], 35 dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dystrybucja drukowanych materiałów
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechniania materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja prospektów i próbek
do celów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, informacja handlowa oraz udzielanie porad
konsumentom, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych usług
w zakresie reklamy, usługi w zakresie handlu detalicznego i hurtowego
zabawek, ubrań dla dzieci, mebli, wózków dla dzieci, fotelików samochodowych, akcesoriów dziecięcych, usługi w zakresie prowadzenia lub franchisingu sklepów i innych zakładów oferujących artykuły dziecięce.

(111) 327089
(220) 2019 06 21
(210) 501417
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) superREGIO
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport kolejowy, transport pasażerski.
(111) 327090
(220) 2019 06 24
(210) 501457
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DETRZY
(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) 327091
(220) 2019 06 24
(210) 501458
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) STOWARZYSZENIE MMA POLSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MMA MMA POLSKA STOWARZYSZENIE
(540)

(591) biały, granatowy, czarny, czerwony, błękitny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08, 09.01.10
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie informacji na temat
aktywności sportowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, fankluby, fotoreportaże, imprezy
kulturalne, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
nauczanie i szkolenia, obsługa gości na imprezach rozrywkowych,
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organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja
imprez rozrywkowych, organizowanie ceremonii wręczania nagród,
organizowanie gal, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, organizowanie szkoleń sportowych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], produkcja imprez sportowych na potrzeby
telewizji, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie
treningów sztuk walki, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami dla celów rozrywkowych, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja kalendarzy imprez, publikowanie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie fotografii, publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie
plakatów, publikowanie ulotek, sport i fitness, szkolenia sportowe,
świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, tworzenie [opracowywanie] podcastów, udostępnianie aktualności związanych ze sportem, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view],
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie wydarzeń
sportowych za pomocą strony internetowej, udostępnianie zdjęć on-line nie do pobrania, udzielanie informacji dotyczących osobistości
sportowych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji na temat wyników rozgrywek sztuk walki, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami
sportowymi, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie
edukacji sportowej, zajęcia sportowe i kulturalne.

(111) 327092
(220) 2019 06 24
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732)	HUTA BANKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hb
(540)

(210) 501459
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(510), (511) 16 etykiety przylepne z papieru, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne, biuletyny informacyjne, drukowane etykietki papierowe, drukowane arkusze informacyjne, druki handlowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowany
materiał promocyjny, katalogi, katalogi sprzedaży wysyłkowej, materiały edukacyjne i instruktażowe, plakaty reklamowe, papierowe
metki [zawieszki], publikacje edukacyjne, reklamowe znaki papierowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, ulotki reklamowe, ulotki, samoprzylepne etykiety drukowane, etykiety z papieru,
papierowe etykietki identyfikacyjne, etykiety z papieru lub kartonu.

(111) 327094
(220) 2019 06 25
(210) 501500
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem
POLALARM, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, czerwony, błękitny, zielony, biały
(531) 29.01.15, 26.01.06, 26.04.01, 26.04.04
(510), (511) 35 reklama, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów (szkolenie), organizowanie
konkursów (edukacja lub rozrywka), publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, 42 opracowywanie projektów technicznych,
usługi inżynieryjne, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, usługi w zakresie ochrony.
(111) 327095
(220) 2019 06 25
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) PYSZNIAK MICHAŁ, Tarnobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RICO CANARIAS
(540)

(210) 501504

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 pręty kwadratowe, kęsy do kucia, pręty okrągłe, kątowniki równoramienne, kształtowniki łebkowe, obręcze, pierścienie kuto-walcowane.
(111) 327093
(220) 2019 06 24
(210) 501474
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) MŁYŃSKA MAŁGORZATA, Jordanów Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTYFIKAT CZYSTA ETYKIETA
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 26.01.05, 11.01.01, 16.03.17, 24.03.01, 11.03.09,
26.01.18, 29.01.12

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.07
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek turystycznych,
usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi świadczone
przez przewodników turystycznych.
(111) 327096
(220) 2019 06 03
(210) 500603
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732) POLSKI BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EkoBeton
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, klinkier
(kruszywo), gips (materiał budowlany), wapno, żużel (materiał budowlany), 40 obróbka materiałów, obróbka (przetwarzanie) odpadów.
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(111) 327097
(220) 2019 06 03
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSF Polskie Sklepy Franczyzowe
(540)
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(210) 500610

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, perfumeria, olejki eteryczne, kosmetyki, środki do pielęgnacji
włosów i czyszczenia zębów, 16 papier, karton, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, papier toaletowy w rolkach, chusteczki papierowe i higieniczne, ręczniki papierowe, obrusy papierowe, materiały filtracyjne z papieru, worki i torby
papierowe, papier kserograficzny, papier do wyświetlania, papier
do pieczenia, jednorazowe produkty papierowe, bielizna stołowa
papierowa, papier do przesyłania faksów, papier do maszyn rejestrujących, artykuły papierowe na przyjęcia, opakowania kartonowe, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, 29
mięso, przetwory mięsne, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, mleko i produkty mleczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, bakalie, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach, świeże
owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: środki piorące, towary spożywcze, piwo, wyroby tytoniowe,
papier, karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru i kartonu, papier toaletowy w rolkach, chusteczki papierowe i higieniczne, ręczniki papierowe, obrusy papierowe, materiały
filtracyjne z papieru, worki i torby papierowe, papier kserograficzny,
papier do wyświetlania, papier do pieczenia, jednorazowe produkty
papierowe, bielizna stołowa papierowa, papier do przesyłania faksów, papier do maszyn rejestrujących, artykuły papierowe na przyjęcia, opakowania kartonowe, alkohol.
(111) 327098
(220) 2019 06 03
(210) 500611
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 22
(732) PVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVG
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury i rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory
metalowe, armatura metalowa do przewodów, elementy rurociągów,
7 pompy, pompy do cieczy, pompy chemoodporne, pompy przemysłowe, zawory, zawory hydrauliczne, zawory [części maszyn], zawory
redukcyjne [części maszyn], instalacje pomp do cieczy, 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, 11 zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń
wodnych i gazowych, armatura bezpieczeństwa i do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, przepustnice, 17 armatura niemetalowa, uszczelki niemetalowe
zapobiegające wyciekom cieczy, 36 inwestycje przemysłowe.

(111) 327099
(220) 2019 06 03
(210) 500612
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) BGP Products Operations GmbH, Steinhausen (CH)
(540) (znak słowny)
(540)	ENDOFEMINE
(510), (511) 5 preparaty, substancje i produkty farmaceutyczne,
w szczególności leki progestagenowe.
(111) 327100
(220) 2019 06 03
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) FILEK SŁAWOMIR, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXX COMFORT & BUSINESS
(540)

(210) 500613

(591) czarny, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.
(111) 327101
(220) 2019 06 03
(210) 500617
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732) POLSKI BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Ekobeton
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, klinkier
(kruszywo), gips (materiał budowlany), wapno, żużel (materiał budowlany), 40 obróbka materiałów, obróbka (przetwarzanie) odpadów.
(111) 327102
(220) 2019 06 03
(210) 500620
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRONASAL CONTROL
(510), (511) 5 produkt leczniczy wskazany do stosowania w leczeniu
objawów sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
(111) 327103
(220) 2019 06 04
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tak!
(540)

(591) czerwony, niebieski, czarny, szary
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.14

(210) 500653
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(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do czyszczenia, środki myjące,
czyszczące, polerujące i nabłyszczające, preparaty do mycia, preparaty do odtłuszczania, w tym środki do mycia naczyń i szkła, detergenty,
środki do mycia samochodów, środki do czyszczenia podłóg, ścian,
kafelek, płytek i marmurów, środki usuwające powłokę ochronną i nabłyszczającą z podłóg, środki do nabłyszczania podłóg, pasty i lakiery
do podłóg, środki do prania, wybielania i płukania, w tym: proszki, płyny
i środki do płukania, środki przeciwpieniące, preparaty wybielające, płyny do prania dywanów i obić tapicerskich, środki sanitarne, zwłaszcza:
środki do czyszczenia sanitariatów, preparaty do czyszczenia metali,
dezodoranty, środki do usuwania rdzy i kamienia, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki grzybobójcze,
płyny do spryskiwania i mycia szyb, preparaty do czyszczenia ceramiki, 35 sprzedaż: kosmetyki, preparaty do czyszczenia, środki myjące,
czyszczące, polerujące i nabłyszczające, preparaty do mycia, preparaty
do odtłuszczania, w tym środki do mycia naczyń i szkła, detergenty,
środki do mycia samochodów, środki do czyszczenia podłóg, ścian,
kafelek, płytek i marmurów, środki usuwające powłokę ochronną i nabłyszczającą z podłóg, środki do nabłyszczania podłóg, pasty i lakiery
do podłóg, środki do prania, wybielania i płukania, w tym: proszki, płyny
i środki do płukania, środki przeciwpieniące, preparaty wybielające, płyny do prania dywanów i obić tapicerskich, środki sanitarne, zwłaszcza:
środki do czyszczenia sanitariatów, preparaty do czyszczenia metali,
dezodoranty, środki do usuwania rdzy i kamienia, środki bakteriobójcze,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki grzybobójcze, płyny do spryskiwania i mycia szyb, preparaty do czyszczenia ceramiki.

(111) 327104
(220) 2019 06 04
(210) 500658
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732)	HIPOKAMPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Strażnicy Planety
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry.
(111) 327105
(220) 2019 06 04
(210) 500666
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732)	HIPOKAMPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Było sobie życie
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry.
(111) 327106
(220) 2019 06 04
(210) 500676
(151) 2019 11 19
(441) 2019 08 05
(732) INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK W OLSZTYNIE, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej
Akademii Nauk rż STACJA BADAWCZA POPIELNO
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.02, 03.03.01
(510), (511) 9 audiobooki, e-booki na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy
danych, wydawnictwa i publikacje on-line, książki elektroniczne, publikacje i czasopisma elektroniczne, wydawnictwa multimedialne,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych
w wersji przystosowanej do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, urządzenia mobilne do odczytu publikacji elektronicznych,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, 16 afisze, albumy, almanachy,
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biuletyny, plakaty, książki, skrypty, podręczniki, fotografie, katalogi,
periodyki, broszury, czasopisma, kalendarze, materiały szkoleniowe
i instruktażowe w postaci wydawnictw, materiały informacyjne i reklamowe, prospekty, publikacje, druki, wydawnictwa folderowe, wydawnictwa naukowe, skrypty i książki z takich dziedzin jak: nauki rolnicze,
weterynaryjne oraz biologiczne, 35 usługi reklamowe, marketing, usługi konsultingowe, audyt przedsiębiorstw, usługi badania rynku, usługi
w zakresie zarządzania i doradztwa prowadzenia działalności gospodarczej, usługi związane z przygotowywaniem projektów partnerskich, projektów ze środków krajowych lub międzynarodowych oraz
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, poszukiwanie
partnerów do projektu, przygotowywanie wniosków, biznes planów,
promocja, poszukiwanie i kojarzenie partnerów w tym do współpracy
w zakresie transferu wiedzy, wynalazków, technologii i innowacji oraz
partnerów do współpracy gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach informacyjnych, handlowych, reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych takich jak: ulotek, prospektów, druków,
katalogów, broszur i innych materiałów informacyjnych związanych
z prowadzonymi usługami badawczymi, doradczymi, prowadzenie
akcji promocyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej, reklama billboardowa, 38 udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, usługi w zakresie przesyłania informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, udostępnianie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
41 usługi edukacyjne, porady w zakresie edukacji i kształcenia, organizowanie i prowadzenie krajowych oraz zagranicznych konferencji
naukowych, seminariów, kongresów, warsztatów, sympozjów i zjazdów naukowych, upowszechnianie i przedstawianie wyników badań
i prac rozwojowych Instytutu do wdrożenia w praktyce przedstawiając
je na: szkoleniach, zjazdach, seminariach i publikacjach, organizowanie
pokazów i prezentowanie osiągnięć naukowo-technicznych, organizowanie spotkań przedstawicieli przedsiębiorców i władz z przedstawicielami nauki w dziedzinie nauk o życiu w celu transferu technologii
i innowacji ze sfery nauki do biznesu, publikacja elektroniczna on-line
książek, periodyków, raportów, folderów, materiałów szkoleniowych,
usługi wydawnicze, publikowanie książek i wydawnictw inne niż reklamowe oraz broszur, czasopism, płyt, nagrań, udostępnianie zbiorów
bibliotecznych i informacyjnych poprzez organizację szkoleń, zjazdów,
seminariów, popularyzacja wiedzy i innowacji poprzez: publikacje,
konferencje, seminaria, udział w wystawach, targach, spotkaniach,
warsztatach, wymianie doświadczeń, stworzenie platformy internetowej, 42 usługi wykonywania badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych wykonywane na zlecenie osób trzecich
w zakresie nauk rolniczych, weterynaryjnych i biologicznych, usługi
wykonywania badań: laboratoryjnych, biologicznych, chemicznych,
bakteriologicznych, mikrobiologicznych, molekularnych, wykonywanie ekspertyz naukowych, wykonywanie opinii, testowanie, wykonywanie pomiarów, projektowanie techniczne, projektowanie systemów
komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych na programy komputerowe, projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne, zarządzanie portalem internetowym, 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, obrót prawami własności intelektualnej, mediacje,
licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi i własnością przemysłową, pośrednictwo w udzielaniu licencji
i pośrednictwo w obrocie prawami własności intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, doradztwo prawne i patentowe.

(111) 327107
(220) 2019 06 04
(210) 500679
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732)	AKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nakło nad Notecią (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AQUINO więcej dla wygody
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 11 deski sedesowe.
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(111) 327108
(220) 2019 06 05
(210) 500726
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) WIKLIŃSKI MICHAŁ ADVISER HOUSE, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nalotnisko.pl
(540)

(591) granatowy, niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01
(510), (511) 39 czarterowanie autobusów, organizowanie transportu
i podróży, organizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie podróży autobusem, przewożenie podróżujących autobusami, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc
na podróż autokarem, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie
przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi informacyjne
związane z rezerwacjami podróży, transport drogowy, transport lądowy, transport pasażerów i ładunków, transport samochodowy, transport autobusowy, transport pasażerów autobusami, udostępnianie
danych związanych z rozkładami jazdy, udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących opłat
za przejazd, udzielanie informacji dotyczących tras samochodowych,
usługi informacyjne dotyczące rozkładów jazdy, usługi pośrednictwa
transportowego, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi
w zakresie organizowania transportu drogowego, usługi transportu
autobusami, usługi w zakresie rezerwacji transportu autobusowego,
usługi transferów lotniskowych, usługi w zakresie biletów na podróż,
wynajem pojazdów z kierowcą, wydawanie biletów na podróż.
(111) 327109
(220) 2019 06 05
(210) 500761
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIK-KLIK
(540)

(591) zielony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 327110
(220) 2019 06 05
(210) 500768
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) BR KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REFLEKS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iö
(540)

(531) 27.01.01

(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym sanitarny
sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki natryskowe, obudowy
wanien i brodzików, kabiny i parawany natryskowe, prysznice, drążki
i uchwyty do pryszniców, miski ustępowe, spłuczki ustępowe, miski
i spłuczki kompaktowe, dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki,
umywalki, postumenty i półpostumenty umywalek, misek ustępowych, bidetów i pisuarów, deski sedesowe, armatura wodociągowa,
sanitarna i gazowa, łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, głowice
baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki do zaworów i innej armatury wodociągowej, filtry do wody i gazu, zainstalowane w rurociągach, instalacje wodne oraz kanalizacyjne w tym
instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, lutowane, klejone
i zgrzewane, instalacje wodne z miedzi i tworzyw sztucznych, wpusty
posadzkowe, kratki rewizyjne, części do budowy studni-pompa głębinowa, rura osłonowa, rurociąg tłoczny pompy głębinowej, zawór
zwrotny, głowica, zasuwa, obudowa studni, instalacje odwodnieniowe i drenarskie, rury drenarskie, urządzenia do wentylacji, wentylatory, okapy wentylacyjne, pochłaniacze oparów, wodne grzejniki C.O.,
naczynia przeponowe-wyrównawcze dla instalacji C.O., zasobniki
ciepłej wody użytkowej, zbiorniki ciśnieniowe wody, instalacje podłogowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze wody
grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego,
kanały kominowe do kotłów grzewczych, kotły walczakowe bateryjne, nawilżacze do grzejników do centralnego ogrzewania, klapy
i zasuwy burzowe, urządzenia do oczyszczania ścieków, rury kotłowe
centralnego ogrzewania, pompy cieplne, zawory kanalizacyjne.

(111) 327111
(220) 2019 06 06
(210) 500809
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) PI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sfx
(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, parasole i parasolki, 25 odzież, odzież skórzana, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, okrycia wierzchnie [odzież],
wyroby pończosznicze, bielizna, bielizna nocna, nakrycia głowy, szale, chusty, apaszki, paski, szlafroki, akcesoria na szyję, opaski na szyję
[części odzieży], krawaty, muszki, rękawiczki, stroje plażowe, kostiumy
kąpielowe, kąpielówki, opaski na głowę, opaski przeciwpotne, daszki
przeciwsłoneczne, obuwie, 35 reklama, promocja sprzedaży, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, informacja handlowa, pośrednictwo
handlowe, usługi sprzedaży następujących towarów: odzieży, odzieży
skórzanej, odzieży rekreacyjnej, odzieży sportowej, okryć wierzchnich
[odzież], wyrobów pończoszniczych, bielizny, bielizny nocnej, nakryć
głowy, szali, chust, apaszek, pasków, szlafroków, akcesoriów na szyję,
opasek na szyję [części odzieży], krawatów, muszek, rękawiczek, strojów plażowych, kostiumów kąpielowych, kąpielówek, opasek na głowę, opasek przeciwpotnych, daszków przeciwsłonecznych, obuwia,
walizek, toreb podróżnych, toreb, portfeli i innych artykułów służących
do przenoszenia, parasoli i parasolek.
(111) 327112
(220) 2019 06 06
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) PI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.11.06

(210) 500825
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(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, parasole i parasolki, 25 odzież, odzież skórzana,
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, okrycia wierzchnie [odzież], wyroby pończosznicze, bielizna, bielizna nocna, nakrycia głowy, szale, chusty,
apaszki, paski, szlafroki, akcesoria na szyję, opaski na szyję [części odzieży],
krawaty, muszki, rękawiczki, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, opaski na głowę, opaski przeciwpotne, daszki przeciwsłoneczne,
obuwie, 35 reklama, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, procedury administracyjne
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub
komputera, informacja handlowa, pośrednictwo handlowe, usługi sprzedaży następujących towarów: odzieży, odzieży skórzanej, odzieży rekreacyjnej, odzieży sportowej, okryć wierzchnich [odzież], wyrobów pończoszniczych, bielizny, bielizny nocnej, nakryć głowy, szali, chust, apaszek,
pasków, szlafroków, akcesoriów na szyję, opasek na szyję [części odzieży],
krawatów, muszek, rękawiczek, strojów plażowych, kostiumów kąpielowych, kąpielówek, opasek na głowę, opasek przeciwpotnych, daszków
przeciwsłonecznych, obuwia, Walizek, toreb podróżnych, toreb, portfeli
i innych artykułów służących do przenoszenia, parasoli i parasolek.

(111) 327113
(220) 2019 06 07
(210) 500840
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732)	Lorenz Snack-World Holding GmbH, Hannover (DE)
(540) (znak słowny)
(540) CURLY. DAJ NA LUZ!
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytłaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, przekąski ziemniaczane,
suszone owoce, przekąski na bazie owoców, rodzynki, przekąski na bazie orzechów, orzechy suszone, orzechy prażone, orzechy pieczone,
orzechy solone, orzechy przyprawione, orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy z przyprawami, powlekane orzeszki ziemne, powlekane orzechy laskowe, powlekane orzechy pistacjowe, mieszanki orzechów (do chrupania), suszone owoce, 30 przekąski zbożowe, przekąski
ryżowe, przekąski pszenne, przekąski kukurydziane, pikantne krakersy,
krakersy, przekąski w formie precla, słone precle, paluszki chlebowe.
(111) 327114
(220) 2019 06 10
(210) 500910
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) KRAWCZYK DOROTA MITO-PHARMA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M mitopharma MITOCHONDRIALNE WSPARCIE W NAJLEPSZEJ
JAKOŚCI
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje stosowane w lecznictwie, 44 usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób świadczone przez laboratorium medyczne.
(111) 327115
(220) 2019 06 10
(210) 500911
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) DOVI DTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SD FOODS
(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 29.01.03, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.12, 27.05.17, 28.03.99
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(510), (511) 16 opakowania na żywność, materiały do opakowywania,
29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, owoce przetworzone, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, drób, wołowina, wieprzowina, kaczka gotowana, tofu, zupy, oleje i tłuszcze, suszone pędy
bambusa, mrożone pędy bambusa, przetworzone kiełki fasoli, mrożone
produkty rybne, produkty mięsne mrożone, warzywa mrożone, mrożone owoce, mrożone frytki, mrożone owoce morza, mrożone posiłki składające się głównie z kurczaka, mrożone posiłki składające się głównie
z ryb, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, mrożone posiłki
składające się głównie z mięsa, mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, 30 ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, mrożone posiłki
składające się głównie z ryżu, mrożone produkty z ciasta nadziewane
warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone
wyroby piekarnicze, sajgonki, makarony, dania na bazie ryżu, produkty
żywnościowe z ciasta, sosy sałatkowe, produkty żywnościowe na bazie
zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe
z ryżu, wyroby cukiernicze, słodycze o smaku owocowym, słodycze czekoladowe, kawa, herbata, sosy, ciasta mrożone, 31 świeże kiełki fasoli,
świeże pędy bambusa, 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe,
napoje warzywne, 43 restauracje samoobsługowe, restauracje oferujące dania na wynos, przygotowywanie posiłków i napojów, bary, usługi
barów i restauracji, usługi kateringowe, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie jedzenia i napojów, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.

(111) 327116
(220) 2019 06 10
(210) 500912
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732)	GODLEWSKA MONIKA HIGHER, Żarów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HIGHER PROFESJONALNI NA KAŻDYM SZCZEBLU
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 6 drabiny metalowe, metalowe drabiny składane i drabiny, drabiny ze stopniami metalowymi, drabiny metalowe do bibliotek,
drabiny wykonane całkowicie z metalu, ruchomy stopnie [drabiny]
z metalu, drabiny wykonane głównie z metalu, drabiny i rusztowania,
z metalu, prefabrykowane metalowe budowlane zestawy montażowe, metalowe schody do użytku z rusztowaniem, schody (obudowy-) metalowe, schody z metalu, schody pokładowe dla pasażerów,
ruchome, metalowe, przenośne podwieszane platformy robocze
[rusztowania metalowe], metalowe pomosty robocze stosowane
do rusztowań, metalowe platformy robocze [rusztowania], metalowe
pomosty robocze, metalowe platformy robocze [wieże rusztowań],
aluminiowe szczeble do drabin, metalowe przenośniki grawitacyjne [zsypy], pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], rynny
zsypowe z metalu [inne niż części maszyn], rusztowania metalowe
elewacyjne, prefabrykowane rusztowania metalowe, szkieletowe
rusztowania metalowe, rusztowania wieżowe z metalu, metalowe
rusztowania do budynków, przenośne platformy metalowe [rusztowania], rusztowania metalowe do celów budowlanych, 7 łuparki
do drewna [maszyny], pilarki do drewna, piły [maszyny], piły tarczowe, elektryczne piły do drewna, piły z napędem mechanicznym, piły
wyrzynarki [maszyny], piły elektryczne, piły silnikowe, piły taśmowe,
piły o napędzie innym niż ręczny, kosy [maszyny], elektryczne kosy
ogrodowe, kosiarki, kosiarki [maszyny], kosiarki mechaniczne, kosiarki
spalinowe, elektryczne kosiarki do trawy, kosiarki do trawy [maszyny],
kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, przyrządy tnące kosiarki
[części do maszyn], kosiarki żyłkowe [urządzenia do trawnika i ogrodu
zasilane elektrycznie], spawarki, automatyczne spawarki elektryczne,
spawarki elektryczne, podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy],
stalowe podnośniki, podnośniki do ładunków, podnośniki do materiałów, windy i podnośniki, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, pneumatycznie obsługiwane podnośniki [maszyny], podnośniki
do przeładunku materiałów, glebogryzarki ogrodowe, glebogryzarki,
ubijaki elektryczne, betoniarki, pługi śnieżne, pługi, spawarki gazowe,
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spawarki laserowe, spawarki łukowe, spawarki i lutownice, spawarki
łukowe [elektryczne maszyny], spawarki do tworzyw sztucznych,
spawarki gazowe [maszyny], spawarki wysokiej częstotliwości, 8 łuparki do drewna [narzędzia obsługiwane ręcznie], rębaki [noże], piły
wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], kosy obsługiwane ręcznie, kosy, podkaszarki ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia],
podnośniki, podnośniki obsługiwane ręcznie, ubijaki [narzędzia],
ubijaki do gruntu [narzędzia], betoniarki obsługiwane ręcznie, 12
wózki-wywrotki, wywrotki, taczki, ręcznie obsługiwane wózki, wózki transportowe platformowe, wózki towarowe i bagażowe, 19 zsypy
(niemetalowe-) do celów budowlanych, ruchome podesty [konstrukcje] zrobione z materiałów niemetalowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy.

(111) 327117
(220) 2019 06 10
(210) 500916
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) KOWALSKA DOROTA JUSTYNA, Słupno (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HEART;2; ART.
(510), (511) 35 reklamy kinowe, produkcja reklam kinowych, reklama
w zakresie filmów kinowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z materiałami artystycznymi, negocjowanie transakcji handlowych
w zakresie działalności artystycznej, usługi impresariów w działalności
artystycznej, impresariat w działalności artystycznej, usługi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działalności artystycznej, usługi rezerwacji zatrudnienia dla artystów scenicznych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem billboardów,
wynajem bilbordów reklamowych, wynajem billboardów reklamowych,
wynajem materiałów reklamowych, wynajem pomocy reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, wynajem
tablic do celów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line,
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem powierzchni
reklamowej w broszurach, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem czasu na emisje reklam
w kinach, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego
i powierzchni reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wynajem powierzchni reklamowej w mieniu należącym do kolei, wynajem
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalności
gospodarczej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, prowadzenie
badań w dziedzinie public relations, pokazy [do celów promocyjnych/
reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach handlowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, usługi prezentowania
produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, pokazy towarów do celów
promocyjnych, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, prezentacje towarów i usług,
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, organizowanie i prowadzenie
wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów
w celach reklamowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych targów handlowych w celach komercyjnych
i reklamowych, przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie pokazów handlowych,
prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online,
organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, organizacja i prze-

prowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, prowadzenie
targów w sektorze motoryzacyjnym, organizowanie i przeprowadzanie
wystaw handlowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie i prowadzenie
wystaw i pokazów handlowych, promocja targów do celów handlowych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub
poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek,
prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur,
ulotek informacyjnych i próbek], dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], próbki (kolportaż-), dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów,
dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, rozprowadzanie próbek
dla celów reklamowych, kolportaż próbek, przygotowywanie dystrybucji próbek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, dystrybucja produktów do celów reklamowych, przygotowywanie dystrybucji
ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, promocja
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, usługi relacji z mediami, 36 wynajem sal wystawowych, wynajem domów, wynajem budynków, wynajem nieruchomości, wynajem domów do wynajęcia, usługi wynajmu
mieszkań, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem pomieszczeń
biurowych, wynajem powierzchni biurowej, organizowanie wynajmu
nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem lokali na cele
biurowe, biuro wynajmu mieszkań, dzierżawa lub wynajem budynków,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości, ] dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, wynajmowanie
powierzchni w centrach handlowych, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 37
stawianie scenografii, 38 zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, 41 filmy kinowe (produkcja-), montaż
filmów kinowych, produkcja filmów kinowych, produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych,
wypożyczanie scenografii, impresariat artystyczny, usługi artystów estradowych, usługi malowania artystycznego murali, kierownictwo artystyczne artystów estradowych, zarządzanie stroną artystyczną spektakli
teatralnych, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych, zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, usługi artystów estradowych wykorzystujących umiejętności
cyrkowe, usługi rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych,
usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, zamawianie
artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), organizowanie
konkursów artystycznych, pozowanie artystom, wynajmowanie modeli
do pozowania artystom, pozowanie dla artystów, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, trybuny (wynajem-), wynajem instrumentów muzycznych, wynajem gier kasynowych,
wynajmowanie maszyn rozrywkowych, wynajmowanie koni do rekreacji, wynajmowanie maszyn do gier, wynajem maszyn i urządzeń rozrywkowych, usługi wynajmu automatów do gier, wynajem dmucha-
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nych domów do skakania, wynajem konsoli do gier, usługi biblioteczne
i wynajem mediów, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych.

(111) 327118
(220) 2019 06 10
(210) 500923
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA DZIECIOM WSPÓLNOTA „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
(540)

(540)	A-K-T
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 37 budownictwo, nadzór budowlany, usługi doradztwa
budowlanego.
(111) 327121
(220) 2019 06 26
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) BINARAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 02.07.12, 02.07.23, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18,
26.01.21, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 16 materiały drukowane, 36 pomoc finansowa, organizacja zbiórek charytatywnych, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci
potrzebujących, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, organizowanie działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, doradztwo związane z pomocą finansową do celów edukacyjnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych,
44 usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych,
rehabilitacja fizyczna, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, ośrodki zdrowia, usługi
medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, usługi tymczasowej opieki
zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, pomoc medyczna, usługi terapeutyczne, terapia psychologiczna dla małych dzieci.
(111) 327119
(220) 2019 06 25
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) FICOSOTA OOD, Shumen (BG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Teo bebe
(540)

(210) 501509

(591) różowy, biały
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 detergenty do prania, mianowicie proszki do prania,
płyny do prania i kapsułki zawierające detergent do prania, środki zmiękczające do tkanin, szampon do włosów, żel pod prysznic
do włosów i ciała, chusteczki zawierające preparaty czyszczące,
nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, mydło, mydło w płynie,
balsam do ciała, nieleczniczy talk w proszku dla niemowląt, nielecznicze preparaty do kąpieli, oliwki dla niemowląt, pianka do kąpieli dla
niemowląt, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, olejki do opalania.
(111) 327120
(220) 2019 06 26
(210) 501542
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732)	A-K-T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(210) 501544

(591) jasnoniebieski, fioletowy, ciemnoniebieski
(531) 26.03.02, 26.03.07, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje mobilne do pobrania do użytku
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, automatyczne systemy kontroli dostępu, bramy do Internetu rzeczy [loT], edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, elektroniczne systemy wejściowe, komputerowe oprogramowanie do chatboxów
do symulowania rozmów, mobilne aplikacje, oprogramowania dla środowiska programistycznego, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowanie
do tworzenia aplikacji, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do użytku
jako interfejs programowania aplikacji (APL), oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [loT], oprogramowanie
systemowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie systemów CMS [system
zarządzania treścią], programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, programy komputerowe do zarządzania projektami,
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analiza danych biznesowych, analizy i badanie dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, doradztwo biznesowe, ocena możliwości dla działalności
gospodarczej, ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej,
usługi w zakresie badania rynku, 38 konsultacje w zakresie sieci przesyłu
danych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, 42 administracja serwerów, aktualizacja stron internetowych
dla osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów komputerowych, analizy wykonalności projektu, badania i doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], doradztwo eksperckie dotyczące technologii, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji
komputerowych, doradztwo projektowe, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne
związane z programowaniem komputerowym, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa inter-
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netowego, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo
w zakresie komputerowych programów baz danych, doradztwo w zakresie programowania komputerów, doradztwo w zakresie projektowania
i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie
projektów technologicznych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów komputerowych, doradztwo związane
z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz
danych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów, oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, ekspertyzy w zakresie technologii, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting skomputeryzowanych
danych, plików, aplikacji i informacji, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie sprzętu komputerowego, instalacja i dostosowanie
na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, opracowywanie rozwiązań
aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
planowanie projektu, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, profesjonalne doradztwo dotyczące
technologii, programowanie aplikacji multimedialnych, projektowanie
baz danych, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne w celu
kompilacji stron w Internecie, projektowanie i opracowywanie nowych
technologii, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie, projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, projektowanie i tworzenie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron
internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron
internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie komputerowych
baz danych, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie specyfikacji komputerowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron głównych
i witryn internetowych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron
internetowych, przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha
blokowego [blockchain], rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, systemy komputerowe (analizy-), świadczenie
usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji on-line, testowanie programów komputerowych, testowanie sprzętu informatycznego, testowanie
urządzeń, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim,
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i prowadzenie
stron internetowych na telefony komputerowe, tworzenie i uaktualnianie
stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie stron elektronicznych,
tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron głównych
do sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług
on-line i Internetu, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania
dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze
w dziedzinie projektowania systemów komputerowych, usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania komputerowego,

usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradztwa technologicznego, usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów komputerowych, usługi doradztwa
w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, usługi
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi graficzne, usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, usługi projektowania w zakresie opracowań graficznych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia
witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania stron komputerowych, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, wykrywanie
i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zdalne administrowanie serwerem, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie].

(111) 327122
(220) 2019 06 26
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) BINARAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) binarapps
(540)

(210) 501548

(591) jasnoniebieski, fioletowy, ciemnoniebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 26.03.02, 26.03.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje do pobrania,
aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, automatyczne systemy kontroli dostępu, bramy do Internetu rzeczy [loT],
edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne,
elektroniczne systemy wejściowe, komputerowe oprogramowanie
do chatboxów do symulowania rozmów, mobilne aplikacje, oprogramowania dla środowiska programistycznego, oprogramowanie
do aplikacji i serwerów internetowych oprogramowanie do aplikacji
internetowych, oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowanie do tworzenia aplikacji, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych,
oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (APL), oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [loT], oprogramowanie systemowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania treścią], programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, programy komputerowe do zarządzania projektami, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analiza
danych biznesowych, analizy i badanie dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo biznesowe, ocena możliwości dla działalności
gospodarczej, ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej,
usługi w zakresie badania rynku, 38 konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, 42 administracja serwerów, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów
komputerowych, analizy wykonalności projektu, badania i doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, certyfikacja danych
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], doradztwo eksperckie dotyczące technologii, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo projektowe, doradztwo
specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w projektowaniu
stron internetowych, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, doradztwo w zakresie programowania komputerów,
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doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem
programów komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
i oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, ekspertyzy w zakresie technologii, hosting aplikacji
interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie sprzętu komputerowego, instalacja
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego,
opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], planowanie projektu, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich,
profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, programowanie aplikacji multimedialnych, projektowanie baz danych, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie,
projektowanie i opracowywanie nowych technologii, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron www w Internecie, projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, projektowanie i tworzenie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie witryn
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie specyfikacji komputerowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, przechowywanie danych
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, systemy
komputerowe (analizy-), świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania
dla aplikacji on-line, testowanie programów komputerowych, testowanie sprzętu informatycznego, testowanie urządzeń, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komputerowe, tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie 1 utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie
platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron
głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych,
tworzenie witryn internetowych, tworzenie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, udzielanie informacji na temat
projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci
komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów komputerowych, usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzi-
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nie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa technicznego
związane z programowaniem komputerowym, usługi doradztwa technologicznego, usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów komputerowych, usługi doradztwa w dziedzinie projektowania
oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi graficzne, usługi projektowania
grafiki komputerowej, usługi projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi projektowania w zakresie opracowań graficznych, usługi
testowania użyteczności witryn internetowych, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn
internetowych, usługi w zakresie projektowania stron komputerowych,
usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zdalne administrowanie serwerem, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie].

(111) 327123
(220) 2019 06 26
(210) 501556
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) PIĘTKA TOMASZ UNIQUE CHOICE, Siennica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIQUE CHOICE quality products and profits
(540)

(591) złoty, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.02.01,
26.02.16
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
urządzeń zamrażalniczych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa
maszyn i urządzeń biurowych, montaż wyposażenia kuchennego, 40
mielenie kawy, palenie i przetwarzanie kawy.
(111) 327124
(220) 2019 06 26
(210) 501557
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORAYA BLACK ORCHID & DIAMONDS
(540)

(591) złoty, biały, czarny, fioletowy, zielony, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 25.07.07, 05.05.15
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy nielecznicze, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony
do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki
kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki
do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej,
sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty
kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony
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przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki
upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(540)

(111) 327125
(220) 2019 06 27
(210) 501584
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) BROWAR RECRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR BORKI WIELKIE
(540)

(591) czarny, biały, czerwony, żółty, ciemnożółty, zielony, różowy, szary
(531) 03.07.03, 05.07.03, 05.01.03, 05.01.16, 08.05.01, 08.05.02,
08.05.04, 08.05.10, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny z filetów z piersi kurczaka.

(591) biały, zielony
(531) 05.11.15, 02.01.03, 02.01.23, 19.01.06, 19.01.07, 26.01.02,
26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe, 35 usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, 43 usługi w zakresie prowadzenia piwiarni i mini browarów.

(111) 327128
(220) 2019 06 27
(210) 501597
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA SCHAB Z PIECA
(540)

(111) 327126
(220) 2019 06 27
(210) 501593
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA SCHAB Z PIECA
(540)
(591) biały, brązowy, czerwony, żółty, szary, niebieski
(531) 01.01.01, 01.01.05, 05.01.03, 05.01.16, 26.04.02, 26.04.03,
26.04.09, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 schab.
(111) 327129
(220) 2019 06 28
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) FITUCH IRENEUSZ IRPOL, Brwilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LOS GUSTOS PALARNIA KAWY
(540)

(210) 501640

(591) biały, brązowy, czerwony, żółty, szary, srebrny
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02,
26.04.03, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.22, 01.01.05
(510), (511) 29 schab.
(111) 327127
(220) 2019 06 27
(210) 501595
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW DRÓB PREMIUM PIERSIÓWKA SOKOŁOWSKA
Wysoka Jakość 100 g produktu otrzymano ze 109 g mięsa z fileta
kurczaka bez dodatku FOSFORANÓW bez GLUTAMINIANU SODU
PRODUKT BEZGLUTENOWY

(591) czarny, zielony, żółty, pomarańczowy, niebieski, fioletowy
(531) 29.01.15, 26.02.07, 26.01.04, 03.07.24, 11.03.04, 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, kawa w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawa w postaci całych ziaren, mieszanki kawowe, palone ziarna
kawy, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 40 palenie i przetwarzanie kawy,
41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 43 kawiarnia, usługi kawiarni.
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(111) 327130
(220) 2019 06 28
(210) 501672
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W LILAKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327131
(220) 2019 06 28
(210) 501673
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W IDAREDACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327132
(220) 2019 06 28
(210) 501675
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WILLA JULIA
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327133
(220) 2019 06 28
(210) 501677
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM POD MIŁORZĘBEM
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327134
(220) 2019 06 28
(210) 501678
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W JABŁONKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327135
(220) 2019 06 28
(210) 501682
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) CULINA HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TREINTA Y TRES
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania),
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata
stalowa), nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem
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szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane do użytku domowego i gastronomicznego nie służące do użytku biologicznego lub
laboratoryjnego, wyroby porcelanowe i ceramiczne, 29 mięso, ryby,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna
kawa, 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, 31 ziarna (jako zboża) oraz ziarna (jako nasiona), produkty rolne,
ogrodnicze, leśne, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(111) 327136
(220) 2019 06 28
(210) 501686
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W RENKLODACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327137
(220) 2019 06 28
(210) 501687
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W MALINÓWKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327138
(220) 2019 06 28
(210) 501688
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W KLEMATISACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327139
(220) 2019 06 28
(210) 501689
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W AURORACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327140
(220) 2019 06 29
(210) 501711
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) CHODZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHODZEŃ
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(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części i akcesoria do samochodów osobowych zawarte w tej klasie, 14 breloki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, breloki
do kluczy z imitacji skóry, przyrządy do mierzenia czasu, 16 materiały
piśmienne, broszury, notesy, katalogi, 18 akcesoria samochodowe
ze skóry i z imitacji skóry, parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części i akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów,
37 usługi przeglądu, konserwacji i naprawy samochodów, samochodowa pomoc drogowa, wymiana i naprawa kół, 41 organizacja
i przeprowadzenie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych, organizacja wydarzeń charytatywnych, edukacja, rozrywka.
(111) 327141
(220) 2019 06 29
(210) 501712
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) CHODZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHODZEŃ Istniejemy od 1976 roku
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 27.07.01
(510), (511) 12 części i akcesoria do samochodów osobowych, 14 breloki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, breloki do kluczy z imitacji
skóry, przyrządy do mierzenia czasu, 16 materiały piśmienne, broszury, notesy, katalogi, 18 akcesoria samochodowe ze skóry i z imitacji
skóry, parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części i akcesoriów samochodowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów, 37 usługi przeglądu, konserwacji i naprawy samochodów, samochodowa pomoc drogowa,
wymiana i naprawa kół, 41 organizacja i przeprowadzenie wydarzeń
sportowych, organizacja i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych,
organizacja wydarzeń charytatywnych, edukacja, rozrywka.
(111) 327142
(220) 2019 06 29
(210) 501713
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) CARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carter Gdańsk
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 części i akcesoria do samochodów osobowych, 14 breloki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, breloki do kluczy z imitacji
skóry, przyrządy do mierzenia czasu, 16 materiały piśmienne, broszury, notesy, katalogi, 18 akcesoria samochodowe ze skóry i z imitacji
skóry, parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części i akcesoriów samochodowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów, 37 usługi przeglądu, konserwacji i naprawy samochodów, samochodowa pomoc drogowa,
wymiana i naprawa kół, 41 organizacja i przeprowadzenie wydarzeń
sportowych, organizacja i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych,
organizacja wydarzeń charytatywnych, edukacja, rozrywka.

(111) 327143
(220) 2019 07 01
(210) 501733
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) STOWARZYSZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO HALO TAXI
KOSZALIN, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 19622 ZTP TAXI HALO
(540)

(591) niebieski, biały, czarny, żółty
(531) 16.01.11, 26.01.01, 26.02.01, 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 39 wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych. wynajmowanie samochodów, holowanie, przeprowadzki.
(111) 327144
(220) 2019 07 01
(210) 501745
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wosanka
(540)

(591) biały, ciemnofioletowy, ciemnoczerwony, ciemnoniebieski,
ciemnozielony, ciemnożółty, pomarańczowy, fioletowy, niebieski,
zielony, żółty, czerwony, jasnoniebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
(111) 327145
(220) 2019 07 01
(210) 501759
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 29
(732)	ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROCTOULGIN
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne, antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych,
balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy diety, preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne,
cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, środki przeciw gorączce, preparaty przeciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki
do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki nasenne, środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do odchudzania, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
odżywcze suplementy diety, środki do leczenia oparzeń, pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, płyny do płukania
ust do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, środki
medyczne przeciw poceniu się stóp, płyny do przemywania pochwy,
pomady do celów medycznych, preparaty medyczne na porost włosów,
preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów
medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólowe środki, środki przeczyszczające, plastry przylepne, taśmy przylepne do celów medycznych,
plastry samoprzylepne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, syropy
do użytku farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciwko pasożytom
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przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty dla testów ciążowych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, leki uspokajające, wazelina do celów leczniczych, preparaty
witaminowe, woda utleniona do celów medycznych, leki wzmacniające,
lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt.

(111) 327146
(220) 2019 07 01
(210) 501761
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 05
(732) MOSKAL PIOTR, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Git Shop
(510), (511) 16 kartki z życzeniami, podstawki pod kufle do piwa, pudełka z papieru lub kartonu, 25 bielizna osobista, bokserki, fartuchy, kamizelki, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, szarfy, śliniaki niepapierowe.
(111) 327147
(220) 2019 07 04
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) KOWALEWSKI PAWEŁ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NEGOLANDIA
(510), (511) 41 szkolenia.

(210) 501860

(111) 327148
(220) 2019 07 04
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) MAYER MARIO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAST FADE FIGHT
(540)

(210) 501862

(111) 327149
(220) 2019 07 04
(210) 501864
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732)	NAWROCKI JERZY GABINET OKULISTYCZNY INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	N&M GABINET OKULISTYCZNY
(540)

(591) biały, niebieski, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.04, 02.09.15
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi klinik medycznych, usługi
okulistyczne, usługi optyczne, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna.
(220) 2019 07 04
(441) 2019 08 12

(732) PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, Strzelce Opolskie (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 29.01.12, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.12, 26.03.23, 01.01.09
(510), (511) 9 obuwie ochronne, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom,
obuwie zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, ochronne obuwie robocze, buty ochronne stosowane
w przemyśle [do ochrony przed wypadkami lub urazami], 25 obuwie,
wierzchy obuwia, usztywniacze do obuwia, cholewki do obuwia,
wkładki do obuwia, napiętki do obuwia, podeszwy do obuwia, noski [części obuwia], antypoślizgowe akcesoria do obuwia, ochronne
metalowe okucia do obuwia, wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych.
(111) 327151
(220) 2019 07 04
(210) 501884
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, Strzelce Opolskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PPO
(540)

(591) czerwony, niebieski, biały, czarny, błękitny, ciemnoszary,
jasnoszary, ciemnoturkusowy, błękitny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 12.01.09, 10.05.11, 14.07.20, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.16
(510), (511) 41 organizacja konkursów, organizacja konkursów fryzjerskich.

(111) 327150
(151) 2019 11 26
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(210) 501880

(591) zielony, niebieski
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 01.01.12, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 obuwie ochronne, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, obuwie
zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
ochronne obuwie robocze, buty ochronne stosowane w przemyśle
[do ochrony przed wypadkami lub urazami], 25 obuwie, wierzchy obuwia, usztywniacze do obuwia, cholewki do obuwia, wkładki do obuwia, napiętki do obuwia, podeszwy do obuwia, noski [części obuwia],
antypoślizgowe akcesoria do obuwia, ochronne metalowe okucia
do obuwia, wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych.
(111) 327152
(220) 2019 07 05
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) CHWALISZ MATEUSZ, Syców (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chwalisz BAND
(540)

(210) 501921

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 41 usługi koncertów śpiewu, doradztwo w zakresie
planowania przyjęć, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, informacja
o imprezach rozrywkowych, imprezy taneczne, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, koncerty muzyczne
na żywo, organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizacja przyjęć, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych,
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organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja i prowadzenie balów, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych,
organizowanie rozrywki, organizowanie koncertów muzyki pop, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez
tanecznych, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], pisanie piosenek, organizowanie występów na żywo, organizowanie występów muzycznych na żywo, organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie
widowisk muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja przedstawień muzycznych, prezentacja imprez rozrywkowych
na żywo, prezentacja koncertów, produkcja przedstawień na żywo,
produkcja przedstawień muzycznych, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów,
produkcja koncertów muzycznych, prezentacja występów zespołów
muzycznych na żywo, przedstawienia muzyczne, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych, produkcja widowisk na żywo, rezerwacja sal na imprezy
rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, realizacja
imprez rozrywkowych na żywo, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, przygotowywanie tekstów do publikacji,
przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych, rozrywka w postaci koncertów, reżyserowanie przedstawień muzycznych, rozrywka z udziałem muzyki, rozrywka w postaci występów
orkiestr, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie obiektów i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo,
udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków,
udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych
za pośrednictwem sieci online i Internetu, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, usługi festiwali muzycznych, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem koncertów, usługi orkiestry, usługi miksowania muzyki, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi prowadzących uroczystości
w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wokalną, usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, usługi
rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, usługi rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci
występów na żywo, usługi rozrywkowe, usługi rozrywki muzycznej
świadczone przez grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, usługi rozrywkowe w zakresie
muzyki jazzowej, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów
muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów muzycznych
grup wokalnych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów
muzycznych na żywo, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo,
usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi występów grup muzycznych na żywo,
usługi w zakresie sal tanecznych, zapewnianie sal balowych, zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie przedstawień na żywo,
występy zespołów muzycznych na żywo, występy zespołów rockowych na żywo, występy muzyczne na żywo, występy muzyczne
i piosenkarskie, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, nagrywanie muzyki, produkcja muzyczna, koncerty muzyczne,
widowiska muzyczne, usługi prezenterów muzyki, organizowanie
koncertów muzycznych, usługi koncertów muzycznych, obsługa
koncertów muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych,
publikowanie tekstów muzycznych, produkcja nagrań muzycznych,
przedstawienia muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo,
produkcja muzycznych filmów wideo, usługi imprez muzycznych
na żywo, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, usługi
rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi w zakresie
obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, organizowanie koncertów, organizowanie balów, obsługa sal
tanecznych, organizowanie pokazów tanecznych, udostępnianie sal
do tańca i ich wyposażenia, usługi planowania przyjęć, prowadzenie
imprez rozrywkowych, konkursy muzyczne, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych.

(111) 327153
(220) 2019 07 05
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) CHWALISZ MATEUSZ, Syców (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC
(540)

(210) 501937

(531) 27.05.17, 27.05.22, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 16 podręczniki [książki], podręczniki, książki z nutami,
zeszyty do ćwiczeń, przewodniki, książki informacyjne, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, ilustrowane albumy, drukowane książki z nutami, albumy weselne, książki z grafiką, śpiewniki, zeszyty nutowe, poradniki [podręczniki], czasopisma muzyczne,
czasopisma fachowe, czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki],
broszury, drukowane foldery informacyjne, drukowane czasopisma
poświęcone tańcowi, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały ilustracyjne, gazety,
fotografie [wydrukowane], katalogi, kolaże, obrazy artystyczne,
monografie, materiały drukowane do celów instruktażowych, materiały edukacyjne i instruktażowe, plakaty reklamowe, publikacje
drukowane, przewodniki drukowane, programy imprez, podręczniki instruktażowe z dziedziny muzyki, podręczniki instruktażowe
do celów nauczania, podręczniki instruktażowe, wizytówki, ulotki,
zaproszenia na przyjęcia, albumy ślubne, 35 promowanie koncertów muzycznych, promocja [reklama] koncertów, marketing imprez
i wydarzeń, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi
publikacjami elektronicznymi, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie imprez w celach
handlowych i reklamowych, elektroniczne publikowanie druków
w celach reklamowych, informacja marketingowa, promocja [reklama] koncertów, promowanie koncertów muzycznych, promowanie
wydarzeń specjalnych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama i marketing, usługi
marketingowe, usługi reklamowe związane z książkami, doradztwo
reklamowe i marketingowe, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 41 usługi
planowania przyjęć, organizowanie rozrywki podczas uroczystości
weselnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, nauka gry na gitarze, doradztwo w zakresie szkoleń, nauka śpiewu, opracowywanie
podręczników edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, szkolenia edukacyjne, szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, tworzenie i prowadzenie ćwiczeń do programów muzycznych i lekcji muzyki, usługi
w zakresie edukacji muzycznej, publikacja materiałów edukacyjnych,
publikacja czasopism, publikacja i redagowanie książek, publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja elektroniczna
on-line periodyków i książek, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), elektroniczna publikacja tekstów
i druków innych niż reklamowe, w Internecie, muzyczne usługi wydawnicze, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie dokumentów, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w Internecie, publikowanie czasopism internetowych,
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism,
publikowanie, publikacje multimedialne, publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie książek związanych z rozrywką, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie książek, publikowanie
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fotografii, publikowanie elektroniczne, publikowanie przewodników
edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie podręczników, publikowanie piosenek, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie tekstów edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, usługi w zakresie
publikowania online, usługi pisania blogów, usługi konsultacyjne
związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi konsultacyjne
w zakresie publikacji książek, usługi doradcze w zakresie publikowania, udostępnianie publikacji on-line, wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, wydawanie audiobooków, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie,
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, 45 planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, usługi towarzyskie.

(111) 327154
(220) 2019 07 08
(210) 501956
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA ROKOKO
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perukmania WIG SHOP
(540)

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17
(510), (511) 26 chusty do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów,
ludzkie włosy, peruki, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne włosy, taśma do mocowania peruk, taśma do mocowania tupecika do głowy,
tupety, peruczki, tupety (sztuczne włosy), włosy do przedłużania,
włosy syntetyczne.
(111) 327155
(220) 2019 07 09
(210) 502007
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732)	AEMCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AEMCA
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż drukarek 3D, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż skanerów 3D, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż filamentu
z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż maszyn skanujących, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż maszyn drukujących, pozyskiwanie
umów na zakup i sprzedaż skanerów 3D, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż drukarek 3D, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, pozyskiwanie
umów na zakup i sprzedaż maszyn skanujących, pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż maszyn drukujących, reklamowanie skanerów
3D na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie drukarek
3D na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowanie filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek 3D na sprzedaż za pośred-
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nictwem Internetu, reklamowanie maszyn skanujących na sprzedaż
za pośrednictwem Internetu, reklamowanie maszyn drukujących
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej skanerów 3D, usługi sprzedaży detalicznej drukarek 3D, usługi
sprzedaży detalicznej filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek
3D, usługi sprzedaży detalicznej maszyn skanujących, usługi sprzedaży detalicznej maszyn drukujących, usługi sprzedaży hurtowej
skanerów 3D, usługi sprzedaży hurtowej drukarek 3D, usługi sprzedaży hurtowej filamentu z tworzywa sztucznego do drukarek 3D,
usługi sprzedaży hurtowej maszyn skanujących, usługi sprzedaży
hurtowej maszyn drukujących.

(111) 327156
(220) 2019 07 09
(210) 502013
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLIGOMINERALE
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
(111) 327157
(220) 2019 07 09
(210) 502038
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOLCZATKA
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty
i płyny do nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli
do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne
substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych,
kartridże do papierosów elektronicznych, atomizery do papierosów
elektronicznych, kartomizery do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów
do papierosów elektronicznych, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania
wkładów do elektronicznych papierosów, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną,
aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów
do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektroniczne, filtry do papierosów, filtry
do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące do papierosów elektronicznych,
przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego,
35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.
(111) 327158
(220) 2019 06 10
(210) 500926
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) PRAXTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRAXTON
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami,
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 37 usługi
budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, naprawcze roboty
budowlane, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa części budynków,
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa budynków
na zamówienie, budowa budynków wielorodzinnych, budowa fundamentów budynków, budowa budynków produkcyjnych i przemy-
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słowych, przygotowywanie terenu pod budowę, usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, instalacja urządzeń
elektrycznych, instalacja uziemienia elektrycznego, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych
i generatorów prądu, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego
i systemów elektroenergetycznych, tynkowanie, nakładanie wylewki
posadzkowej, tapetowanie, budowa domów.

(111) 327159
(220) 2019 06 10
(210) 500927
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI HOLDING HOTELOWY
(540)

(591) ciemnoniebieski, złoty
(531) 01.17.11, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 26.03.02, 26.03.05,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi zarządzania
hotelami [dla osób trzecich], dostarczanie informacji porównawczych
w zakresie cen pokoi hotelowych, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 36 wynajem nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, 37 konserwacja nieruchomości, remont
nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, 39 organizowanie podróży z i do hotelu, 40
przetwarzanie żywności i napojów, 41 usługi rozrywkowe świadczone
przez hotele, 43 usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi
restauracji hotelowych, rezerwacja miejsc w hotelach.
(111) 327160
(220) 2019 06 10
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) SHARDA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uniontex Rok założenia 1827
(540)

(210) 500929

w zakresie cen pokoi hotelowych, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 36 wynajem nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, 37 konserwacja nieruchomości, remont
nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, 39 organizowanie podróży z i do hotelu, 40
przetwarzanie żywności i napojów, 41 usługi rozrywkowe świadczone
przez hotele, 43 usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi
restauracji hotelowych, rezerwacja miejsc w hotelach.

(111) 327162
(220) 2019 06 10
(210) 500937
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI HOLDING HOTELOWY
(540)

(591) ciemnoniebieski, złoty
(531) 01.17.11, 26.03.02, 26.03.05, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi zarządzania
hotelami [dla osób trzecich], dostarczanie informacji porównawczych
w zakresie cen pokoi hotelowych, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 36 wynajem nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, 37 konserwacja nieruchomości, remont
nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, 39 organizowanie podróży z i do hotelu, 40
przetwarzanie żywności i napojów, 41 usługi rozrywkowe świadczone
przez hotele, 43 usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi
restauracji hotelowych, rezerwacja miejsc w hotelach.
(111) 327163
(220) 2019 06 10
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) RC DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Maków (PL);
GOMEZ HERNAN STUDIO GOMEZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GO.CE DESIGN
(540)

(210) 500941

(591) niebieski, żółty, jasnożółty, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.17, 26.11.02,
26.11.07, 26.11.14
(510), (511) 24 pościel.
(111) 327161
(220) 2019 06 10
(210) 500935
(151) 2019 11 26
(441) 2019 07 22
(732) POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PHH
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi zarządzania
hotelami [dla osób trzecich], dostarczanie informacji porównawczych

(591) jasnozłoty, ciemnozłoty, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.15, 27.05.17, 26.01.16
(510), (511) 20 meble, pulpity [meble], meble skórzane, meble tapicerowane, ławy [meble], kredensy [meble], kontuary [meble], meble
domowe, meble metalowe, kartoteki [meble], meble łączone, meble
antyczne, meble łazienkowe, konsole [meble], szafki [meble], meble sypialne, meble drewniane, pufy [meble], szafy [meble], meble
biurowe, meble wielofunkcyjne, ekrany [meble], półki [meble], komody [meble], meble kuchenne, narożniki [meble], barki [meble],
zewnętrzne meble, stoły [meble], lustra [meble], regały [meble], ga-
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bloty [meble], siedzenia [meble], półki wiszące [meble], meble do siedzenia, wysokie siedzenia [meble], meble ze szkła, meble do salonu,
półki ścienne [meble], blaty kuchenne [meble], meble biurowe metalowe, półki niemetalowe [meble], regały drewniane [meble], meble zawierające łóżka, szafki metalowe [meble], modułowe meble
łazienkowe, wysokie stołki [meble], barki ruchome [meble], meble
kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, elementy
dzielące przestrzeń [meble], stojaki [meble] pod telewizor, ścianki
działowe niemetalowe [meble], regały z metalu [meble], półki z metalu [meble], segmenty do półek drewnianych [meble], dekoracyjne
panele drewniane [meble], szafki do komputerów [meble], podpórki
do książek [meble], pulpity do książek [meble], szafki do przechowywania [meble], stojaki na książki [meble], meble w stylu antycznym,
szafki na materiały biurowe [meble], meble na miarę (do zabudowy),
drewniane półki i stojaki [meble], segmenty [meble] do wystawiania literatury, meble domowe wykonane z drewna, ruchome półki
do przechowywania [meble], meble wykonane głównie ze szkła, meble kuchenne z regulacją wysokości, meble wykonane z substytutów
drewna, meble z przegrodami na butelki [barki], meble sypialniane
na wymiar (do zabudowy), meble sypialniane na miarę (do zabudowy), 42 projektowanie mebli, usługi projektowania mebli, projektowanie mebli biurowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 327164
(220) 2019 06 10
(151) 2019 11 26
(441) 2019 07 22
(732) PRAXTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAXTON
(540)
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rapii, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
ze sprzętem ortopedycznym, 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacyjna, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, opieka pielęgniarska, opieka
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, dopasowywanie urządzeń
i aparatów ortopedycznych.

(111) 327166
(220) 2019 06 11
(210) 500975
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBA RETAIL BUSINESS AWARDS
(540)

(210) 500942

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 35 biura pośrednictwo pracy, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami,
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 37 usługi
budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, naprawcze roboty
budowlane, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa części budynków,
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa budynków
na zamówienie, budowa budynków wielorodzinnych, budowa fundamentów budynków, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, przygotowywanie terenu pod budowę, usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, instalacja urządzeń
elektrycznych, instalacja uziemienia elektrycznego, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych
i generatorów prądu, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego
i systemów elektroenergetycznych, tynkowanie, nakładanie wy lewki posadzkowej, tapetowanie, budowa domów.
(111) 327165
(220) 2019 06 11
(210) 500972
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) BOBER MAREK REHAB-MED., Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REHAB-MED MAREK BOBER REHABILITACJA FUNKCJONALNA
(540)

(591) pomarańczowy, szary, biały
(531) 02.01.01, 02.01.08, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem rehabilitacyjnym, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem do fizjote-

(591) złoty, kremowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
(111) 327167
(220) 2019 06 11
(210) 500976
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 22
(732) SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakalia
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(540)

(591) biały, czerwony
(531) 01.03.15, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, chrupki owocowe, produkty spożywcze i napoje na bazie soi i innych roślin nie ujęte w innych klasach, napoje mleczne, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, daktyle, masło arachidowe, masło kokosowe,
pasty na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, rodzynki, 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia
lub konserwowania, zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, napoje na bazie kawy, kakao, czekolady lub herbaty, mąka sojowa i produkty spożywcze na bazie mąki sojowej, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, mąka i produkty spożywcze z roślin zbożowych, batony
zbożowe, przekąski na bazie zbóż, wysokoproteinowe batoniki zbożowe wyroby piekarnicze, płatki zbożowe suszone, wyroby cukiernicze,
słodycze, muesli, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy, lód, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo
zmielona, kasze spożywcze, makarony, ryż, marcepan, orzechy w czekoladzie, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, słód, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe,
orzeszki arachidowe świeże, otręby zbożowe.
(111) 327168
(220) 2019 06 11
(210) 500978
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 22
(732) KARASEK JANINA TAGOMAGO LIFE, Nawiady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tagomago.pl
(540)

(591) biały, czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, lakiery do paznokci, kremy kosmetyczne, mydła,
szampony, maski kosmetyczne, preparaty do demakijażu, farby do włosów, odżywki do włosów, 35 usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego w zakresie kosmetyków, usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego w zakresie perfum, sprzedaż internetowa kosmetyków i perfum,
reklama, reklama za pośrednictwem Internetu, promocja sprzedaży dla
osób trzecich za pośrednictwem Internetu, aukcje internetowe.
(111) 327169
(220) 2019 06 11
(210) 500983
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBA RETAIL BUSINESS AWARDS
(540)

(591) czarny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18

(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 327170
(220) 2019 06 11
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 22
(732) BARTECZKO DANIEL, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLOOD COFFEE
(540)

(210) 500988

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 11.03.04, 01.15.11, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, bufety, dekorowanie żywności,
kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, snack-bary, usługi barowe, usługi restauracyjne .
(111) 327171
(220) 2019 06 11
(210) 500991
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) MEDENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Biłgoraj (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDENTI
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi medyczne, stomatologia z sedacją, stomatologia zachowawcza,
doradztwo związane ze stomatologią, usługi doradcze dotyczące
implantów protetycznych, usługi kliniki dentystycznej, stomatologia
kosmetyczna, poradnictwo medyczne, usługi rentgenowskie w ce-
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lach diagnostyki stomatologicznej, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel
medyczny, pomoc stomatologiczna.

(111) 327172
(220) 2019 06 11
(210) 500997
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) KARASEK JANINA TAGOMAGO LIFE, Nawiady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) extreme projects
(540)

(591) biały, niebieski, czarny, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, lakiery do paznokci, kremy kosmetyczne, mydła, szampony, maski kosmetyczne, preparaty do demakijażu, farby
do włosów, odżywki do włosów.
(111) 327173
(220) 2019 06 12
(210) 501024
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 1233
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wódka.
(111) 327174
(220) 2019 06 12
(210) 501025
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 29
(732) WASZCZUK MACIEJ PPH BUKÓWKA, Nowa Bukówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Karczma Bukówka
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki, świeże makarony, kluski i pierogi, pierogi, pierogi w stanie mrożonym, pierogi w stanie schłodzonym, pierogi do zapiekania, pierogi do gotowania, pierogi z mięsem,
pierogi ruskie, pierogi z warzywami, pierogi z serem, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi wegetariańskie, pierogi z nadzieniem słodkim,
pierogi z nadzieniem wytrawnym.
(111) 327175
(220) 2019 06 12
(210) 501027
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 29
(732) WASZCZUK MACIEJ PPH BUKÓWKA, Nowa Bukówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karczma Bukówka
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, biały, czerwony, szary
(531) 02.03.11, 02.03.30, 25.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki, świeże makarony, kluski i pierogi, pierogi, pierogi w stanie mrożonym, pierogi w stanie schłodzonym, pierogi do zapiekania, pierogi do gotowania, pierogi z mięsem,
pierogi ruskie, pierogi z warzywami, pierogi z serem, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi wegetariańskie, pierogi z nadzieniem słodkim,
pierogi z nadzieniem wytrawnym.
(111) 327176
(220) 2019 06 12
(210) 501031
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 29
(732) STEFAŃCZYK TOMASZ POLORTO, Częstochowa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETAINER FOR LIFE
(540)

(591) niebieski, czarny, szary
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, 10 prowadniki jako przyrządy
ortodontyczne, retainery jako przyrządy ortodontyczne, transfery
jako przyrządy ortodontyczne, aparaty jako przyrządy ortodontyczne, nakładki dla ortodoncji, 44 stomatologia.
(111) 327177
(220) 2019 06 12
(210) 501034
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ANTIGLUTAN
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe.
(111) 327178
(220) 2019 06 12
(210) 501037
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) STORY PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAŁY GRAND HOTEL
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier
komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio
i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów,
dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym,
aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące,
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
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masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych
dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach
działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie
informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności
gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników
sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę
kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy,
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska,
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki,
materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie,
papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki,
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki,
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze,
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy,
torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki,
zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej
i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które
mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji

on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej,
organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie,
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów
obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału
cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41
usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem
widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych,
usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie
wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www
przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów
drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej
zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie
badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań
w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie
usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody,
usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych, 43 usługi hotelarskie, campingowe,
gastronomiczne, obsługa przyjęć okazjonalnych, kawiarnie, restauracje, kafeterie i bary, przygotowywanie dań i napojów na wynos, catering, rezerwacje hotelowe i biletowe, obsługa turystów i podróżnych,
opieka na dziećmi.

(111) 327179
(220) 2019 06 12
(210) 501039
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 29
(732) WALCZAK DANIEL DW HOUSE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DW HOUSE NIERUCHOMOŚCI
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 pośrednictwo nieruchomości, agencje nieruchomości.
(111) 327180
(220) 2019 06 12
(210) 501053
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 29
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
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(540)	GLUTOSAN
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe.
(111) 327181
(220) 2019 05 20
(210) 500031
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 15
(732) TOPORNICKI PRZEMYSŁAW, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTINA
(540)
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(540)

(591) niebieski
(531) 02.09.04, 26.01.01, 26.01.05, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 krople do oczu, krople do nawilżania oczu, płyny
do przemywania oczu, preparaty nawilżające do oczu, płyny do oczu
do użytku medycznego, lecznicze płyny do przemywania oczu.
(111) 327184
(220) 2019 05 22
(210) 500091
(151) 2019 12 24
(441) 2019 09 02
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) belio
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01, 26.01.01, 26.01.10, 26.01.16
(510), (511) 35 usługi biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, usługi informacyjne dotyczące stanowisk
pracy i kariery zawodowej, leasing pracowniczy, 44 świadczenie
usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, opieka medyczna
i zdrowotna, opieka pielęgniarska, doradztwo dotyczące opieki nad
osobami starszymi [w zakresie zdrowia], 45 usługi w zakresie opieki,
dotrzymywanie towarzystwa [opieka zastępcza].

(591) zielony
(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 29.01.03
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów.

(111) 327182
(220) 2019 05 22
(210) 500083
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 12
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SilMed
(540)

(111) 327185
(220) 2019 05 29
(210) 500412
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SETABROM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, leki i substancje
farmaceutyczne w formie aerozoli, leki wziewne, leki i substancje
do inhalacji lub nebulizacji.

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 ciśnieniomierze, ciśnieniomierze do użytku medycznego, wężyki do ciśnieniomierzy do użytku medycznego, termometry lekarskie, termometry do pomiaru gorączki, termometry do ucha,
termometry do użytku medycznego, termometry do celów medycznych, termometry elektroniczne do użytku medycznego, termometry rtęciowe do użytku medycznego, termometry cyfrowe do celów
medycznych, termometry na podczerwień do celów medycznych,
inhalatory, inhalatory medyczne, inhalatory wodorowe, inhalatory
do użytku medycznego, inhalatory do użytku leczniczego, inhalatory do odparowywania substancji aromaterapeutycznych, inhalatory
do odparowywania substancji paramedycznych, inhalatory tlenowe
do celów medycznych, inhalatory tlenowe do celów terapeutycznych, inhalatory do celów medycznych (sprzedawane puste), inhalatory na substancje znieczulające (sprzedawane puste), inhalatory
tlenowe do celów medycznych (sprzedawane puste).
(111) 327183
(220) 2019 05 22
(210) 500090
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 12
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTICO

(111) 327186
(220) 2019 05 29
(210) 500422
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROMIDUO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, leki i substancje
farmaceutyczne w formie aerozoli, leki wziewne, leki i substancje
do inhalacji lub nebulizacji.
(111) 327187
(220) 2019 05 29
(210) 500445
(151) 2019 12 02
(441) 2019 07 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZE USŁUGOWO-HANDLOWE
PLAST-ROL SPÓŁKA JAWNA J.J.KAŁUŻA, Lotyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EXTREM
(540)

(591) czarny, żółty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 wtyczki, wtyczki prądowe, wtyczki elektryczne, wtyczki zabezpieczające, elektryczne wtyczki połączeniowe, wtyczki,
gniazdka i inne kontakty (elektryczne-), gniazdka, wtyczki i inne kon-
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takty [złącza elektryczne], gniazdka elektryczne, zdalnie sterowane
gniazdka, elektryczne gniazdka i kontakty.

(111) 327188
(220) 2019 05 30
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 19
(732) PÓŁGRABIA TOMASZ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAYOME
(540)

(210) 500495

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna osobista, biustonosze, body [bielizna], bokserki, buty sznurowane, czapki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje,
dzianina [odzież], gorsety, gorsety [bielizna damska], halki [bielizna],
halki, półhalki, kąpielówki, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], legginsy, majtki, majtki damskie, majtki
dziecięce [odzież], nakrycia głowy, narzutki na ramiona, obuwie,
odzież, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry,
odzież zawierająca substancje odchudzające, odzież ze skóry, paski
[odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe,
poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, rajstopy, spódnice,
stroje plażowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyroby pończosznicze,
35 sprzedaż dla osób trzecich hurtowa i detaliczna, w szczególności
przez Internet: bielizny osobistej, biustonoszy, body [bielizna], bokserek, butów sznurowanych, czapek jako nakryć głowy, długich luźnych strojów, dzianin [odzież], gorsetów, gorsetów [bielizna damska],
halek [bielizna], halek, półhalek, kąpielówek, kombinezonów [odzież],
kostiumów kąpielowych, koszulek z krótkim rękawem, krawatów,
krótkich haleczek na ramiączkach, kurtek, kurtek [odzież], legginsów,
majtek, majtek damskich, majtek dziecięcych [odzież], nakryć głowy,
narzutek na ramiona, obuwia, odzieży, odzieży gimnastycznej, odzieży gotowej, odzieży z imitacji skóry, odzieży zawierającej substancje
odchudzające, odzieży ze skóry, pasków [odzież], piżam, podkoszulek bez rękawów, podkoszulek sportowych, poncza, pończoch, pończoch wchłaniających pot, rajstop, spódnic, strojów plażowych, swetrów, szali, szalików, szlafroków, wyrobów pończoszniczych.
(111) 327189
(220) 2019 06 03
(210) 500636
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732)	ŁYŻWIŃSKI JACEK, TOEPLER ŁYŻWIŃSKA RENATA REMI
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) korbo
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane z edukacją
dzieci, roboty edukacyjne, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne programy
komputerowe dla dzieci, programy do gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie],
programy do gier komputerowych ładowalne za pośrednictwem
Internetu [oprogramowanie], programy gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], roboty edukacyjne, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier interaktywnych, oprogramowanie gier elektronicznych, oprogramowanie do interaktywnej
rozrywki, 28 zabawki, flippery, zabawki edukacyjne, kolejki zabawki, drony (zabawki), zabawki mówiące, zabawki nakręcane, zabawki
elektroniczne, zabawki modułowe, zabawki inteligentne, mechaniczne zabawki akcji, zabawki na baterie, zabawki zdalnie sterowane,
zabawki sterowane radiowo, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne,

elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, zabawki – pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki rozwojowe dla niemowląt, elektroniczne
zabawki do nauki, zabawki akcji na baterie, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zdalnie obsługiwane latające zabawki, pojazdy sterowane radiowo, elektryczne
zabawki akcji, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, pojazdy jeżdżące dla dzieci, gry zabawki i akcesoria do zabawy, klocki
do zabawy, klocki do łączenia [zabawki], klocki do budowy [zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do zabawy, które można
wzajemnie łączyć, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawki do piętrowego układania, zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucznych],
zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, roboty zabawki sterowane za pomocą radia, pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, sterowniki do zabawek, roboty zmieniające się w inne zabawki,
zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zestawie, gry,
gry mechaniczne, gry planszowe, elektroniczne gry planszowe, edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci,
wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki budowlane, zabawki nakręcane, zabawki inteligentne, nakręcane chodzące zabawki,
zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki sprzedawane w formie zestawów, figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], gry
towarzyskie, urządzenia do gier elektronicznych, plansze do gier, 35
administrowanie sprzedaży, promocja sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, sprzedaż detaliczna związana z zabawkami,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z pomocami naukowymi, produkcja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością handlową, usługi w zakresie zamówień online, 41 edukacja przedszkolna, edukacja w dziedzinie informatyki, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy w zakresie
opracowywania programów i sprzętu komputerowego, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć,
organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących
edukacji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], edukacja, gry internetowe [nie do pobrania], udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć
i/lub Internet, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, nauczanie
wspomagane komputerowo, pokazy edukacyjne, publikacje multimedialne, usługi doradcze w zakresie edukacji, 42 projektowanie
zabawek, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych.

(111) 327190
(220) 2019 06 05
(210) 500715
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 19
(732) BLATSIOS GRENO SPÓŁKA JAWNA, Pietrzykowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) frotex
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 ściereczki do wycierania kurzu, ściereczki do wycierania mebli, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, 24 tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny
obiciowe, tkaniny i materiały tekstylne w belach, bielizna domowa,
pościel, bielizna pościelowa, bielizna kąpielowa, ręczniki tekstylne,
bielizna stołowa tekstylna, obrusy, serwety i serwetki tekstylne, bieżniki stołowe, podkładki z tkanin, narzuty i pokrowce na meble, pledy,
dekoracyjne poszewki na poduszki, materiałowe ścierki do osuszania
naczyń, 27 maty łazienkowe, dywaniki łazienkowe.
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(111) 327191
(220) 2019 06 07
(210) 500898
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 19
(732) PAŃCZYK MARCIN, PAŃCZYK KATARZYNA SALMAX SPÓŁKA
CYWILNA, Wyry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRIMERO APARTMENTS
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem
domów, wynajem apartamentów, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości,
powiernictwo nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, agencje nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
usługi finansowe, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi
finansowe w zakresie zakupu i inwestycji w nieruchomości, finansowe usługi developerskie w zakresie sprzedaży nieruchomości, usługi
inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi inwestycyjne,
inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, inwestowanie kapitału
w nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, finansowanie inwestycji, administrowanie inwestycjami, zarządzanie inwestycjami, usługi
sprzedaży nieruchomości, usługi sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, usługi sprzedaży apartamentów, usługi sprzedaży nieruchomości z zawartymi umowami najmu lub dzierżawy, usługi deweloperskie w zakresie finansowania nieruchomości.
(111) 327192
(220) 2019 06 07
(210) 500899
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 26
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LIFT4SKIN BY OCEANIC PEPTIDE
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne
i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.
(111) 327193
(220) 2019 06 17
(210) 501230
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, samoloty, samochody, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni
kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów, 16 papier, karton i wyroby
z tych materiałów, a mianowicie: plakaty, druki, broszury, materiały introligatorskie, formularze, papeteria, artykuły biurowe, mapy, katalogi,
druki, periodyki, czasopisma, magazyny, pisma informacyjne (dla osób
trzecich), albumy do kolorowania, kalendarze, książki, przybory szkolne, 35 sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, sprzedaż
detaliczna paliw do pojazdów na stacjach paliw, sprzedaż detaliczna
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w sklepach, usługi
agencji reklamowych, organizacja targów, wystaw w celach reklamowych, reklama, reklama radiowa, telewizyjna, on-line, koresponden-
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cyjna, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie
reklam prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], usługi marketingu i promocji, prezentacje produktów, badania rynkowe, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, rekrutacja personelu, udostępnianie usług
w zakresie rekrutacji pracowników, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych z wyłączeniem komputerów, obsługa programów lojalnościowych, programy motywacyjne, pozyskiwanie stałych klientów
i pracowników poprzez działania promocyjne i reklamowe, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 36
usługi ubezpieczeniowe, gwarantowanie pokrycia kosztów leczenia
na rzecz podróżnych, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, organizacja ubezpieczeń podróżnych, pośrednictwo w ubezpieczeniach
samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia
samochodowe, ubezpieczenie od straty dokumentów, ubezpieczenie
zdrowotne, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, informacja o ubezpieczeniach, usługi w zakresie nieruchomości,
organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi wynajmu mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], nieruchomości pożyczanie pod zastaw, wydawanie kart przed płaconych i bonów, usługi depozytów sejfowych,
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, handel walutami i wymiana
walut, międzynarodowe usługi bankowe, usługi bankowe i finansowe,
usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa walutowego,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi
transakcji finansowych on-line, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich],
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, pozyskiwanie funduszy
na projekty pomocy zagranicznej, sponsorowanie i patronat finansowy,
usługi w zakresie wycen, 37 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa i konserwacja sprzętu komunikacyjnego,
maszyn, samochodów, samolotów, obsługa i naprawa samolotów,
konserwacja i naprawa samolotów, obsługa i naprawa samochodów,
naprawa, przegląd i konserwacja pojazdów i urządzeń do poruszania
się drogą powietrzną, organizowanie naprawy pojazdów, usługi stacji
obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], 38 telekomunikacja, usługi
telekomunikacyjne, działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych, emisja radiowa, łączność telegraficzna, łączność telefoniczna, emisja radiowa, emisja telewizyjna,
informacja o telekomunikacji, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, wypożyczanie sprzętu do przesyłania informacji, wypożyczanie
modemów, wypożyczanie telefonów, usługi transmisji danych pomiędzy systemami informatycznymi w sieci, przekaz informacji on-line,
poczta elektroniczna, działalność portali internetowych, 39 transport,
transport pasażerski, transport powietrzny, transport drogowy, transport osób, transport lotniczy, organizowanie transportu, logistyka
transportu, rezerwacja transportu, usługi transportowe, organizowanie transportu powietrznego, wynajmowanie transportu kolejowego,
wynajmowanie transportu drogowego, usługi pośrednictwa transportowego, transport i dostawy towarów, transport pasażerów, zwierząt
i ładunków, dostarczanie informacji dotyczących transportu, usługi
transportu pojazdami silnikowymi, profesjonalne doradztwo w zakresie
transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi doradcze związane z transportem, organizacja transportu
powietrznego, morskiego i lądowego, usługi linii lotniczych w zakresie
transportu, usługi w zakresie linii lotniczych i transportu, organizacja
transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, usługi w zakresie
transportu towarów, usługi doradcze związane z transportem towarów,
usługi informacyjne związane z transportem towarów, usługi transportu pojazdami, pośrednictwo frachtowe i w zakresie transportu, transport lądowy osób, transport drogowy pasażerów, pasażerski transport
samochodowy, autobusowe usługi transportowe, rezerwacja miejsc
w różnych środkach transportu, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi linii lotniczych w zakresie transportu pasażerów,
organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską
oraz koleją, transport i składowanie, transport i składowanie towarów,
magazynowanie ładunku przed transportem, usługi w zakresie cargo
i frachtu, obsługa ładunków i usługi frachtowe, usługi agencji frachto-
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wych, fracht, załadunek frachtu, spedycja frachtów, pośrednictwo frachtowe, ładowanie frachtu lotniczego, usługi frachtu lądowego, rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu, rezerwacja miejsc na podróż,
nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), 41 usługi nauczenia,
kształcenia, szkolenia, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych, szkoły z zakresu nauki jazdy i pilotażu, nauczanie oraz szkolenie personelu latającego, personelu pokładowego
oraz obsługi naziemnej, prowadzenie konkursów telefonicznych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi rozrywkowe związane z konkursami, 42 usługi komputerowe, programowania, informatyki, usługi związane z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, hosting, wynajem
i dzierżawa komputerów jako rodzaju maszyn i urządzeń biurowych, 43
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne na terenie
lotnisk lub dworców, usługi świadczone przez restauracje, restauracje
samoobsługowe, bary, kawiarnie, kafeterie [bufety], usługi restauracyjne świadczone przez hotele, hotele, hostele i pensjonaty, usługi hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, mieszkań na pobyt czasowy,
pensjonatów, mieszkań dla turystów, usługi turystyczne, usługi pośredników turystycznych, agentów turystycznych w zakresie rezerwacji
noclegów, usługi w zakresie informacji turystycznej, udostępnianie sal
konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń na posiedzenia zarządu, wypożyczanie mebli, usługi informacyjne w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych usług.

(111) 327194
(220) 2019 06 23
(210) 501438
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) KURNIK ANDRZEJ P.P.H.U. KONSTAL, Krasne Lasocice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WQ HOTEL Wawel Queen
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 01.01.01, 01.01.05, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi organizowania i obsługi konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, usługi organizowania podróży, wycieczek, przyjęć, imprez okolicznościowych i innej rozrywki, zabawy i wypoczynku, usługi w zakresie rekreacji, usługi instruktorów
gimnastyki, usługi poprawiania kondycji fizycznej, usługi w zakresie
działalności obiektów sportowych w tym basenów, sal gimnastycznych, siłowni, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, 43 usługi
hotelarskie: hotele i motele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe,
kempingi, restauracje, restauracje samoobsługowe, kawiarnie, kafeterie, bufety, bary, catering, stołówki, dostarczanie żywności i napojów, rezerwacja kwater i miejsc w hotelach, wynajem apartamentów,
usługi rezerwacji miejsc noclegowych, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie domów turystycznych.
(111) 327195
(220) 2019 06 20
(210) 501400
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 05
(732) BALKAR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Staszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALKAR TECHNOLOGY
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25

(510), (511) 6 blacharskie materiały budowlane, blacha, blachy stalowe
pokryte winylem, blacha stalowa cienka, blacha aluminiowa, blacha
do pokrycia dachu z metalu, ocynkowana gruba blacha stalowa, ocynkowane arkusze blachy stalowej, okładziny z blachy cienkiej, platerowane stalowe blachy i arkusze, metalowe elewacje ścienne, metalowe
okładziny elewacyjne, metalowe kasetony sufitowe, metalowe świetliki do budynków, świetliki z metalu do celów budowlanych, metalowe
okna świetlikowe do użytku w budynkach, metalowe ramy do świetlików do użytku w budynkach, metalowe naroża dachu, metalowe
grzbiety dachu, metalowe pokrycia dachów, dachówki metalowe,
metalowe otwory dachowe, metalowe materiały dachowe, metalowe
elementy dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe szkielety
dachowe, płytki dachowe metalowe, metalowe okna dachowe, haki
do dachówek, kątowniki stalowe do dachów, metalowe dachówki
holenderskie, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów,
aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, membrany
dachowe z metalu, deski dachowe z metalu, materiały do obróbki
dachu metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, konstrukcje metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe szkielety
konstrukcji, przenośne konstrukcje metalowe, modułowe konstrukcje
metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, materiały konstrukcyjne
metalowe, metalowe bloki konstrukcyjne, metalowe płyty konstrukcyjne, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe elementy
konstrukcyjne do stropów, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, budynki będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, metalowe elementy
usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe konstrukcje pochłaniające dźwięk, przeznaczone do budynków, materiały metalowe
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, architektoniczne elementy
konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, konstrukcje stalowe, wyroby ze stali, fasady metalowe, metalowe fasady
okienne, metalowe elementy fasadowe, metalowe okładziny do fasad, metalowe elementy do fasad budynków, metalowe komponenty
do budowy fasad, metalowe, termoizolowane konstrukcje fasadowe
o podwójnej izolacji, dachowe rynny metalowe, rynny aluminiowe,
rynny metalowe do rozpraszania wody ściekowej, rynny metalowe
do zbierania wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania wody
deszczowej, rynny metalowe do rozpraszania wody deszczowej, 37
usługi budowlane, usługi remontowe, 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 nieruchomości,
budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie
fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi konstrukcyjne, naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie stawiania
budynków, 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, usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe, burzenie
konstrukcji, kruszenie betonu, oczyszczanie terenu, rozbiórka budynków, rozbiórka konstrukcji, udzielanie informacji związanych z wyburzaniem budynków, usługi demontażu, usługi doradcze związane
z wyburzaniem budynków, usługi w zakresie rozbiórek, wyburzanie
obiektów inżynierii wodno-lądowej, 42 usługi w zakresie projektowania, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowe związane
z nieruchomościami, usługi projektowania konstrukcji tymczasowych,
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi doradcze w zakresie projektowania,
usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi projektowania
technicznego wspomaganego komputerowo, usługi technologiczne
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w zakresie projektowania, usługi profesjonalne związane z projektami
architektonicznymi, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków,
usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi projektowania dotyczące elementów do krycia dachów, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi
architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych,
usługi w zakresie komputerowego projektowania części i form, planowanie projektu, doradztwo projektowe, projektowanie wizualne,
projektowanie form, projektowanie konstrukcji, projektowanie architektoniczne, projektowanie budowlane, analizy wykonalności projektu, przygotowywanie projektu architektonicznego, opracowywanie
projektów technicznych, opracowywanie projektów budowlanych,
planowanie projektów technicznych, opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, badania projektów inżynieryjnych, zarządzanie projektami architektonicznymi, sporządzanie raportów projektowych, projektowanie obiektów sportowych,
projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie systemów
inżynierii budowlanej, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie zewnętrznej części budynków, wspomagane komputerowo projektowanie form, przygotowywanie raportów
związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów
budowlanych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych,
projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, badania przemysłowe obiektów technicznych, usługi doradcze
dotyczące planowania obiektów.

(111) 327196
(220) 2019 07 01
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) UAB GELSVA, Wilno (LT)
(540) (znak słowny)
(540) DIRTY DUCK
(510), (511) 32 piwo.

(210) 501751

(111) 327197
(220) 2019 07 01
(210) 501784
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 12
(732) WITWICKI BOHDAN NEW ENERGY, Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILESIA MARATHON
(540)
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(111) 327199
(220) 2019 07 01
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Toffee Twój Słodki Kucyk
(540)

(210) 501786

(591) czerwony, czarny, szary, biały, niebieski
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe.
(111) 327200
(220) 2019 07 01
(210) 501787
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klejnotki
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, figurki i lalki zabawkowe do kolekcjonowania.
(111) 327201
(220) 2019 07 01
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Glitterific BROKATOWA PRACOWNIA
(540)

(210) 501788

(591) czarny, czerwony
(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe.

(591) biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 masy plastyczne, modelina, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zestawy kreatywne do zabawy, plastelina do zabawy.

(111) 327198
(220) 2019 07 01
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASA słodkiej ZABAWY
(540)

(111) 327202
(220) 2019 07 01
(210) 501789
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Hafik
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki i gry
elektroniczne, zabawki pluszowe.

(210) 501785

(591) różowy, pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 masy plastyczne, modelina, 28 gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, gry towarzyskie, gry edukacyjne, plastelina do zabawy.

(111) 327203
(220) 2019 07 01
(210) 501790
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BoboGroszki
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, figurki i lalki zabawkowe do kolekcjonowania.
(111) 327204
(151) 2019 12 13

(220) 2019 07 01
(441) 2019 08 12

(210) 501791
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(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HAFiK
(540)

przyrządy czyszczące do użytku przemysłowego, maszyny do mycia żywności [elektryczne], maszyny do mycia owoców, urządzenia
do mycia warzyw, myjki ultradźwiękowe, 9 ozonizatory [ozonatory],
ozonizatory [nie do celów medycznych], 11 sterylizatory, sterylizatory
ultrafioletowe, urządzenia do sterylizacji, sterylizatory ultradźwiękowe do celów gospodarstwa domowego, urządzenia do dezynfekcji.

(591) fioletowy, różowy, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki i gry
elektroniczne, zabawki pluszowe.
(111) 327205
(220) 2019 07 01
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BoBoGroszki
(540)

(210) 501792

(591) żółty, zielony, brązowy, czarny, różowy
(531) 02.05.06, 05.09.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, figurki i lalki zabawkowe do kolekcjonowania.
(111) 327206
(220) 2019 07 01
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 12
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klejnotki
(540)

(210) 501795

(591) żółty, różowy, biały
(531) 17.02.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, lalki, figurki i lalki zabawkowe do kolekcjonowania.
(111) 327207
(220) 2019 07 02
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 12
(732) DUBEL BARTOSZ SR TECH, Radomsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Food Cleaner
(540)

(210) 501826

(591) niebieski, jasnoniebieski, zielony
(531) 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 26.01.15, 26.01.16
(510), (511) 7 maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny i urządzenia
do czyszczenia [elektryczne], pralki ultradźwiękowe, ultradźwiękowe

(111) 327208
(220) 2019 07 03
(210) 501843
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 19
(732) BAŁON MARCIN, Ustroń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4kidspoint.pl
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej lub hurtowej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej, prowadzone drogą on-line lub przez sklepy
stacjonarne, w zakresie następujących towarów lub usług: kosmetyki
dla dzieci i niemowląt, mydła, szampony, myjki do kąpieli, nocniki, nakładki sedesowe, okrycia kąpielowe, wanienki dla niemowląt, wyprawka
dziecięca, zabawki kąpielowe, akcesoria do karmienia dzieci i niemowląt, artykuły żywnościowe dla dzieci i niemowląt, soki, napoje, kubeczki
i bidony, tornistry, plecaki, wózki dziecięce wraz z akcesoriami, organizery do wózków, nosidełka, pościele, odzież dziecięca (bluzki, dresy, kaftaniki, koszulki, kurtki, płaszczyki, rajstopy, spódnice, spodnie, sweterki),
bielizna dla dzieci (skarpety, śpiochy, pół śpiochy), obuwie dziecięce, nakrycia głowy dla dzieci, odzież ciążowa, przewijaki, chodziki, huśtawki,
sanki, łyżwy, książki, wydawnictwa dla dzieci, kocyki, poduszki do karmienia, poduszki ciążowe, poduszki, kołdry, maty do przewijania, pieluchy, kremy i maści lecznicze dla dzieci i niemowląt, oliwki lecznicze dla
niemowląt, odżywki, butelki dla niemowląt, smoczki dziecięce, smoczki
do butelek do karmienia, gryzaki dla ząbkujących dzieci, śliniaki, foteliki samochodowe dla dzieci, krzesełka, krzesełka do karmienia dzieci,
leżaki, kojce dla dzieci, łóżka dziecięce, materace do łóżek, łóżka podróżne, nadstawki do łóżek, meble dla dzieci, pojemniki i pudełka, dywany
i maty, lampki nocne dla dzieci, rowerki dziecięce, hulajnogi, zabawki,
zabawki edukacyjne, gry, grzechotki, pozytywki, przytulanki, maskotki.
(111) 327209
(220) 2019 07 03
(210) 501844
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 19
(732) PACHOLCZYK TOMASZ ACTIV, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EXO
(510), (511) 8 narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, urządzenia elektryczne do pielęgnacji dłoni,
stóp, palców i paznokci, a mianowicie frezarki, frezy [narzędzia], frezy
rotacyjne [narzędzia sterowane ręcznie], frezy metalowe, kamienne,
ceramiczne, diamentowe, kompozytowe, noże, nożyczki, maszynki
do golenia, 11 urządzenia oświetleniowe, lampy oświetleniowe, lampy
LED, lampy stojące, lampy z elastycznym ramieniem, lampy biurkowe,
lampki biurkowe, lampy kwarcowe ultrafioletowe do celów kosmetycznych, lampy do paznokci, lampy na podczerwień, nie do celów
medycznych, koce elektryczne, nie do celów medycznych.
(111) 327210
(220) 2019 07 05
(210) 501924
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROPHOS SUPER
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki
chemiczne ochrony roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych.
(111) 327211
(220) 2019 07 05
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MICROSOL BTC

(210) 501926
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(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki
chemiczne ochrony roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych.

płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, preparaty do celów
kosmetycznych-w tym mycia, układania, farbowania i pielęgnacji włosów, preparaty do demakijażu, depilacji i golenia, preparaty do kręcenia lub prostowania włosów, szampony, woda kolońska, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, 44 fryzjerstwo, manicure, masaż,
salony piękności, salony fryzjerskie dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

(111) 327212
(220) 2019 07 05
(210) 501928
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MycoCell
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki
chemiczne ochrony roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych.

(111) 327215
(220) 2019 07 08
(210) 501993
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 12
(732) ZIELONE BUTELKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONE BUTELKI
(540)

(111) 327213
(220) 2019 07 05
(210) 501933
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732)	ESTE AGNIESZKA STUDIO MILANO PRACOWNIA
FRYZJERSKA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SM
(540)
(591) zielony, biały, szary, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18,
26.04.22, 05.03.04, 05.03.13, 05.03.16, 19.07.01, 19.07.25
(510), (511) 32 wina bezalkoholowe, 33 wina, wina ekologiczne, wina
organiczne.

(591) złoty
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.02
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, barwniki do celów
kosmetycznych, dezodoranty, farby do brody, farby do włosów, henna jako barwnik kosmetyczny, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski
kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, preparaty do celów
kosmetycznych-w tym mycia, układania, farbowania i pielęgnacji włosów, preparaty do demakijażu, depilacji i golenia, preparaty do kręcenia lub prostowania włosów, szampony, woda kolońska, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, 44 fryzjerstwo, manicure, masaż,
salony piękności, salony fryzjerskie dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
(111) 327214
(220) 2019 07 05
(210) 501936
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732)	ESTE AGNIESZKA STUDIO MILANO PRACOWNIA
FRYZJERSKA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SM MILANO
(540)

(591) złoty
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.02
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, barwniki do celów
kosmetycznych, dezodoranty, farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski
kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,

(111) 327216
(220) 2019 07 08
(210) 501995
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 12
(732)	GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jedz pij WARSZAWO
(540)

(591) szary, żółty, czerwony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.06, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
biznesowych, promocja sprzedaży, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 41 organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie turniejów, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych,
muzycznych, organizowanie festiwali, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu przybliżanie tradycji gorzelniczo
kulinarnych poprzez degustacje, degustacje napojów alkoholowych
w celach rozrywkowych i edukacyjnych, degustacje żywności w celach
rozrywkowych i edukacyjnych, imprezy z degustacją napojów alkoholowych i żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych.
(111) 327217
(220) 2019 07 08
(210) 501997
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 12
(732)	GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eat drink WARSAW
(540)

(732) UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Rymanów Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CELESTIN
(540)

(591) szary, żółty, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
biznesowych, promocja sprzedaży, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 41 organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie turniejów, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, artystycznych,
muzycznych, organizowanie festiwali, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych mających na celu przybliżanie tradycji gorzelniczo
kulinarnych poprzez degustacje, degustacje napojów alkoholowych
w celach rozrywkowych i edukacyjnych, degustacje żywności w celach
rozrywkowych i edukacyjnych, imprezy z degustacją napojów alkoholowych i żywności w celach rozrywkowych i edukacyjnych.
(111) 327218
(220) 2019 07 08
(210) 501998
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 12
(732)	LOCCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LOCCO
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.12,
26.03.01, 26.03.06
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, personalizowane japonki, personalizowane obuwie plażowe, personalizowane obuwie
męskie i damskie, personalizowane obuwie gumowe, personalizowane obuwie codzienne, personalizowane balerinki [obuwie], personalizowane obuwie dla kobiet, personalizowane sandały, personalizowane buty plażowe, personalizowane klapki, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: obuwie, odzież, nakrycia głowy, personalizowane japonki, personalizowane obuwie plażowe, personalizowane obuwie męskie i damskie, personalizowane obuwie gumowe,
personalizowane obuwie codzienne, personalizowane balerinki
[obuwie], personalizowane obuwie dla kobiet, personalizowane sandały, personalizowane buty plażowe, personalizowane klapki.
(111) 327219
(220) 2019 07 09
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLACK MAGIC COLA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, cola.

(210) 502055

(111) 327220
(151) 2019 12 17

(210) 502104

(220) 2019 07 10
(441) 2019 09 02

(591) zielony
(531) 01.15.14, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 balsamy i mleczka do ciała, balsamy: do twarzy, do twarzy po goleniu, kremy: do rąk, do twarzy, przeciwzmarszczkowe,
przeciwzmarszczkowe pod oczy, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci,
liftingujące sera do twarzy, szyi i dekoltu, mleczka do demakijażu,
preparaty: do mycia, do kąpieli, do pielęgnacji skóry, mydła: w płynie,
w kostkach, roślinne, musujące kule do kąpieli, kozie mleko do kąpieli, olejki: do ciała, do masażu, peelingi do ciała, enzymatyczne
do twarzy, sole do kąpieli inne niż lecznicze, szampony: do włosów,
dla dzieci, żele pod prysznic, żele do kąpieli dla dzieci.
(111) 327221
(220) 2019 07 11
(210) 502162
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732)	AXELO SUKCESJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CASH ON THE TABLE
(510), (511) 35 usługi podatkowe w zakresie rachunkowości, doradztwo biznesowe, doradztwo związane z audytem, doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia),
doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w zakresie
nabywania przedsiębiorstw, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, audyt finansowy, 36 analizy finansowe, doradztwo podatkowe
[nie prowadzenie rachunków], usługi podatkowe i celne, doradztwo
finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo kredytowe, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo finansowe w zakresie
podatków, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach finansowych,
usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi doradztwa finansowego w zakresie dziedziczenia przedsiębiorstw, usługi doradztwa
w zakresie obrotu przedsiębiorstwami [usługi finansowe ], 45 usługi
prawne, doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych, usługi
doradztwa prawnego w zakresie dziedziczenia przedsiębiorstw..
(111) 327222
(220) 2019 07 12
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 19
(732)	EUROTERM TGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BATORY EKOGROSZEK
(540)

(591) czarny, biały, czerwony, żółty
(531) 02.01.01, 02.01.04, 27.05.01, 29.01.14

(210) 502220
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(510), (511) 4 brykiety drzewne jako paliwo, brykiety węglowe jako
paliwo, brykiety z torfu jako paliwo.

(111) 327223
(220) 2019 07 12
(210) 502230
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) ZWIĄZEK ZAWODOWY INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZZIT
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, automatyczne sekretarki, drukarki
komputerowe, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery, magnetofony, megafony, mikrofony, programy komputerowe do monitorów, monitory jako sprzęt komputerowy, nośniki
do rejestracji dźwięku, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, telefony
komórkowe, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia telewizyjne, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki
jako artykuły biurowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, biuletyny
informacyjne, broszury, czasopisma-periodyki, etykiety z papieru lub
kartonu, fotografie wydrukowane, gazety, kalendarze, książki, materiały drukowane, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, obrazy
i zdjęcia, pieczątki z adresem, pióra i długopisy jako artykuły biurowe,
transparenty z papieru, ulotki, 25 odzież, okrycia wierzchnie-odzież,
obuwie, 35 negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, 36 organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem zakwaterowania-mieszkania, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 39
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, transport
autobusowy, transport pasażerski, 41 usługi w zakresie obozów wakacyjnych-rozrywka, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów-szkoleń, organizowanie konkursów
w zakresie edukacji lub rozrywki, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
mediacje, organizowanie spotkań politycznych, sprawy sporne (usługi pomocy w-), usługi arbitrażowe, usługi monitorowania prawnego,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(111) 327224
(220) 2019 07 15
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) ROMOWICZ JAKUB, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szczypta-Natury
(540)

(210) 502304

(591) czerwony, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 24.17.01, 26.11.01,
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26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 30 przyprawy, przyprawy korzenne, zioła konserwowane, zioła do celów spożywczych, herbata, miód, curry, cynamon,
gałka muszkatołowa, goździki, Imbir, kurkuma, papryka, pieprz, sól
kuchenna, ziele angielskie.
(111) 327225
(220) 2019 07 15
(210) 502306
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) PITALA MICHAŁ MARIA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO
PRODUKCYJNA MIGUEL, Burzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PITALLO MUSTARD MUSZTARDA W PROSZKU
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 musztardy w proszku, proszek musztardowy, musztardy smakowe, puder musztardowy, mąka z gorczycy, gorczyca
w proszku, sproszkowana gorczyca, gorczyca mielona, dipy, sosy,
sosy do mięs i wędlin, sosy musztardowe, przyprawy, mieszanki poprawiające smak i aromat potraw, mieszanki przyprawowe na bazie
przypraw naturalnych, suszonych warzyw, substancji smakowych
i aromatycznych, naturalne aromaty do środków żywnościowych,
suszone zioła do celów spożywczych.
(111) 327226
(220) 2019 07 15
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEBAL
(540)

(210) 502308

(591) biały, fioletowy
(531) 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 02.09.12, 02.09.15, 26.04.02,
26.04.16, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 327227
(220) 2019 07 15
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Acard
(540)

(210) 502309

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 26.04.22, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
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(111) 327228
(220) 2019 07 15
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 19
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Acard
(540)

(210) 502311

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 02.09.01,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.14, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 327229
(220) 2019 07 15
(210) 502313
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 19
(732) SEIFERT DAWID PROJEKTANCI KARIERY, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) projektanci kariery
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 02.01.23, 02.03.23, 26.01.01,
26.01.06, 26.03.23
(510), (511) 35 usługi agencji zatrudnienia oraz najmu siły roboczej,
41 usługi szkoleń zawodowych, przekwalifikowania zawodowego,
doradztwa zawodowego oraz usługi trenerskie.
(111) 327230
(220) 2019 07 15
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 19
(732) KAFARSKI BŁAŻEJ GŁOŚNO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) głośno
(540)

(531) 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 502321

(591) czarny, biały, zielony
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi taksówek.
(111) 327233
(220) 2019 07 16
(210) 502353
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Blizne Łaszczyńskiego k. W-wy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOA
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły
ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii.
(111) 327234
(220) 2019 07 16
(210) 502355
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) ISING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pyrzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iSing
(540)

(210) 502316

(591) biały, różowy, żółty
(531) 29.01.13, 01.15.03, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 41 montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, produkcja
nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, usługi studia nagrań, usługi studia nagrań do filmów.
(111) 327231
(220) 2019 07 15
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 19
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASSIAMO
(540)

(111) 327232
(220) 2019 07 14
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 19
(732) SOWIŃSKI ADAM SOOWA TAXI, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOOWA
(540)

(210) 502319

(591) biały, niebieski
(531) 16.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie do aplikacji internetowych,
oprogramowanie do muzyki, nagrania wideo z muzyką, urządzenia
do karaoke, dekodery graficzne do użytku wraz z systemami dźwiękowymi do karaoke, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie
do smartfonów, oprogramowanie gier interaktywnych, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie do komponowania muzyki, oprogramowanie komputerowe do nagrywania dźwięku,
komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych, oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie
do edytowania treści audio, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, oprogramowanie do karaoke, mobilne aplikacje do karaoke, 41 świadczenie usług w zakresie karaoke,
udostępnianie urządzeń do karaoke, udostępnianie sprzętu do karaoke, usługi świadczone przez bary karaoke, usługi wypożyczania
urządzeń do karaoke, udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke,
rozrywka, rozrywka interaktywna, organizowanie rozrywki, usługi
rozrywkowe, usługi rozrywki dźwiękowej, rozrywka on-line, produkcja rozrywki audio, organizowanie rozrywki wizualnej, realizacja rozrywki na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo, rozrywka z udziałem
muzyki, usługi w zakresie rozrywki, usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe dla
dzieci, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, usługi doradcze
w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki,
organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, usługi rozrywkowe
związane z konkursami, organizacja i przeprowadzanie aktywności
rozrywkowych, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom online, rozrywka interaktywna online, zapewnianie rozrywki
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online, udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i internetu, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług
telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online,
udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług
telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online.

(111) 327235
(220) 2019 07 17
(210) 502365
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) WIERZBICKA-BAXTER AGNIESZKA ANNA, Szydłów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Królowa jest tylko jedna
(510), (511) 30 czekolada, śliwki w czekoladzie, czekolada nadziewana, bakalie w czekoladzie, owoce w czekoladzie, aromaty do ciast,
inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne
niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze),
batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułki, chałwa, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku,
czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki smakowe
do napojów, inne niż olejki eteryczne, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gofry, grzanki,
herbata, herbata mrożona, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kanapki, karmelki [cukierki], kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, lukier do ciast, marynaty, mięsne sosy, mięso
zapiekane w cieście, muesli, musy czekoladowe, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, ocet, orzechy w czekoladzie, owocowe galaretki [słodycze], pasta z soi [przyprawy], pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście, piernik,
pierożki na bazie mąki, pizza, placki, płatki kukurydziane, pralinki,
preparaty roślinne zastępujące kawę, proszki do sporządzania lodów,
przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sosy
[przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe,
sosy sałatkowe, tarty (z owocami), wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby
czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].
(111) 327236
(220) 2019 07 17
(210) 502368
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732)	ALGORY PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.04, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do pobrania, oprogramowanie do pobrania z Internetu, nośniki
danych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, mobilne
aplikacje, aplikacje do pobrania, oprogramowanie do day tradingu,
oprogramowanie do day tradingu do pobrania, oprogramowanie
do day tradingu zapisane na nośnikach danych, oprogramowanie
do day tradingu w postaci aplikacji mobilnych, komputerowe stacje robocze, systemy komputerowe tworzące komputerowe stanowiska pracy, systemy komputerowe z wieloma stanowiskami pracy,
komputery i sprzęt komputerowy, komputery przenośne, laptopy,
urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, klawiatury i myszy komputerowe,
monitory komputerowe, komputerowe wyświetlacze LCD i LED, napędy dysków do komputera, skanery komputerowe, kamery komputerowe, mikrofony komputerowe, głośniki komputerowe, dyski
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magnetyczne, dyski kompaktowe, dyski optyczne, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty jako złącza elektryczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej następujących towarów: oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do pobrania
z Internetu, nośniki danych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, oprogramowanie
do day tradingu, oprogramowanie do day tradingu do pobrania,
oprogramowanie do day tradingu zapisane na nośnikach danych,
oprogramowanie do day tradingu w postaci aplikacji mobilnych,
komputerowe stacje robocze, komputerowe stanowiska pracy,
systemy komputerowe z wieloma stanowiskami pracy, komputery
i sprzęt komputerowy, komputery przenośne, laptopy, urządzenia
peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, klawiatury i myszy komputerowe, monitory
komputerowe, komputerowe wyświetlacze LCD i LED, napędy dysków do komputera, skanery komputerowe, kamery komputerowe,
mikrofony komputerowe, głośniki komputerowe, dyski magnetyczne, dyski kompaktowe, dyski optyczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty jako złącza elektryczne, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, 36 usługi finansowe, udostępnianie informacji
finansowych online, udostępnianie informacji giełdowych, analizy
finansowe, skomputeryzowane analizy finansowe, usługi związane
z transakcjami finansowymi, organizowanie transakcji finansowych,
dokonywanie transakcji finansowych, handel transakcjami terminowymi, obsługa transakcji finansowych on-line, prowadzenie transakcji na rynku kapitałowym, transakcje finansowe za pośrednictwem
łańcucha blokowego, usługi w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi, pośrednictwo w zakresie finansowych instrumentów
pochodnych, obrót finansowymi instrumentami pochodnymi, organizacja rynków handlowych w zakresie instrumentów pochodnych, 38 usługi łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych, zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali
w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych, komunikacja przez sieci elektroniczne, komunikacja
za pomocą środków elektronicznych, komunikacja w celu wymiany
danych w formie elektronicznej, usługi internetowe w zakresie transmisji danych giełdowych oraz liczbowych przez Internet, 42 projektowanie, tworzenie i utrzymanie systemów informatycznych, zwłaszcza komputerowych stacji roboczych, komputerowych stanowisk
pracy, systemów komputerowych z wieloma stanowiskami pracy,
analizy systemów komputerowych, programowanie komputerowe,
doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie, powielanie, konserwacja, instalowanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów, hosting treści cyfrowych, serwerów i stron internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prowadzenie
portali internetowych dla osób trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wynajmowanie zasobów serwerów,
usługi informatyczne, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek
internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów,
odzyskiwanie danych komputerowych, wypożyczanie komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych i generowania raportów, projektowanie
i wypożyczanie programów komputerowych do przetwarzania danych, projektowanie i wypożyczanie programów komputerowych
do analiz finansowych, projektowanie i wypożyczanie programów
komputerowych do przeprowadzania transakcji finansowych, projektowanie i wypożyczanie programów komputerowych do obrotu
finansowymi instrumentami pochodnymi, projektowanie i wypożyczanie programów komputerowych do day tradingu.

(111) 327237
(220) 2019 07 16
(210) 502387
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 09
(732)	HALAMA AGNIESZKA CENTRUM HALAMA, Trzcianka (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(531) 02.01.23
(510), (511) 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w Internecie, muzyczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, wydawanie czasopism,
wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie prospektów,
wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie przewodników turystycznych, wydawanie publikacji medycznych, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawania
publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, publikowanie, usługi publikacji, publikacja czasopism, publikacja broszur, publikacje multimedialne, publikowanie podręczników, publikowanie recenzji, publikowanie opowiadań, publikowanie
ulotek, publikowanie plakatów, publikowania broszur, publikowanie
książek, publikowanie tekstów, publikowanie czasopism, publikowanie elektroniczne, publikowanie fotografii, publikacja podręczników
użytkownika, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja prac
naukowych, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji
drukowanych, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek
edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie czasopism elektronicznych,
publikowanie tekstów medycznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie
multimedialne książek, publikowanie magazynów konsumenckich,
przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja gazet elektronicznych online, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
udostępnianie publikacji on-line, publikowanie drogą elektroniczną,
publikowanie materiałów multimedialnych on-line, usługi w zakresie
publikacji książek, usługi doradcze w zakresie publikowania, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie naukowych
czasopism informacyjnych, usługi w zakresie publikowania online,
publikowanie książek związanych z rozrywką, udzielanie informacji
związanych z publikowaniem, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek,
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie słów piosenek w postaci książek, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną, publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki,
konsultacje edytorskie, redagowanie tekstów pisanych, publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie
książek, redagowanie tekstów pisanych innych niż reklamowe.
(111) 327238
(220) 2019 07 17
(210) 502392
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 19
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Auro
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety.

(111) 327239
(220) 2019 07 17
(210) 502393
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 19
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Aurobindo
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 327240
(220) 2019 07 18
(210) 502469
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZAMAMM
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 30 bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bułki z nadzieniem, burrito, cheeseburgery,
ciasta zawierające mięso, dania gotowe zawierające makaron, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dania na bazie
ryżu, drób w cieście, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu,
gotowe pizze, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy zawierające [głównie]
ryż, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
hamburgery w bułkach, kanapki, kanapki z filetem z ryby, kanapki
z frankfurterkami, kanapki z hamburgerem, kanapki z indykiem, kanapki z mięsem, kanapki z parówką [hot dog], kanapki z kurczakiem,
kanapki z rybą, kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające
mieloną wołowinę, kanapki zawierające sałatę, lasagne, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, liofilizowane dania,
których głównym składnikiem jest makaron, makaron z serem, makarony zawierające nadzienia, mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście, naleśniki, paszteciki z kiełbaskami, paszteciki z wieprzowiny, pizze [gotowe], placki,
placki z kurczakiem, placki z nadzieniem z warzyw, posiłki składające
się głównie z makaronów, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, potrawy składające się głównie z ryżu,
potrawy z makaronu, ryba w cieście, sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, sandwicze, spaghetti i klopsy,
suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, tortille, warzywa w cieście, wrapy z kurczakiem, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również
z mięsa, ryb lub warzyw, zawijana kanapka typu wrap.
(111) 327241
(220) 2019 07 18
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZĘSTO GĘSTO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki.

(210) 502470

(111) 327242
(220) 2019 07 19
(210) 502516
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) FORTIS NOWY STARY BROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #byckobietaontour
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, czasopisma elektroniczne, 16
publikacje drukowane, periodyki [czasopisma], 41 usługi w zakresie
szkolenia, organizowanie konferencji, seminariów, zjazdów, spotkań,
kursów i warsztatów w celach szkoleniowych, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów,
konferencji, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie
seminariów związanych z rozrywką, organizacja imprez rozrywkowych,
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organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], imprezy kulturalne,
organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych.

(111) 327243
(220) 2019 07 19
(210) 502528
(151) 2019 12 19
(441) 2019 08 19
(732)	LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Big Effect
(540)

(591) biały, żółty, pomarańczowy, jasnobrązowy
(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 3 środki czyszczące, środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące do użytku domowego w spreju, środki
czyszczące do kamienia, środki do czyszczenia toalet.
(111) 327244
(220) 2019 07 21
(151) 2019 12 19
(441) 2019 08 19
(732) SZWARODZKI MICHAŁ MAREK, Sieradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALONOWO
(540)

(210) 502535

(591) biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet balonów, dekoracji z balonów,
kompozycji z balonów, girland z balonów, akcesoriów i dodatków
do balonów tj.: kartonów, torebek ochronnych, ciężarków, wstążek,
patyków, pompek, usługi sprzedaży papeterii okolicznościowej tj. zaproszeń, winietek, kartek okolicznościowych, girland papierowych,
topperów, 41 usługi doradztwa w zakresie dekorowania balonami,
wyboru dekoracji oraz produktów, usługi w zakresie dekorowania
balonami, usługi w zakresie wypuszczania balonów na przyjęciach
okolicznościowych i imprezach masowych, usługi dekorowania akcesoriami dekoracyjnymi na przyjęcia.
(111) 327245
(220) 2019 07 21
(210) 502539
(151) 2019 12 19
(441) 2019 08 19
(732)	HUBBARD RAFAŁ PAWEŁ NOVA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Munii
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, bielizna pościelowa dla niemowląt, koce dla niemowląt, kocyki dla niemowląt (rożki), kocyki do owijania niemowląt, kocyki dziecięce, kołdry, osłony do łóżeczek dziecięcych (pościel), pościel, ręczniki dla dzieci, śpiworki dla niemowląt.
(111) 327246
(220) 2019 07 22
(210) 502597
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) UPL Corporation Limited, Port Louis (MU)
(540) (znak słowny)
(540) BOVATO
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki do konserwacji kwiatów, chemikalia
do leśnictwa, fosfor, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy),
środki grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze,
środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki chwastobójcze i do niszczenia robactwa.

(111) 327247
(220) 2019 07 23
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) BORUSZKOWSKI ROMUALD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVERTER Green energy
(540)
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(591) czarny, zielony, pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 29.01.15, 26.01.16, 06.19.11, 06.03.04, 15.09.02, 27.05.01
(510), (511) 9 baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, falowniki fotowoltaiczne, fotoogniwa,
fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej jako elektrownie fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne
ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, moduły fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, moduły słoneczne, ogniwa słoneczne z krzemu
krystalicznego, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, 11 pompy
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, kotły grzewcze, kotły do instalacji grzewczych, kotły do centralnego ogrzewania, kotły,
instalacje grzewcze, elementy grzewcze, urządzenia grzewcze, urządzenia i instalacje grzewcze, urządzenia zasilające kotły grzewcze,
instalacje grzewcze do powietrza, urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, instalacje grzewcze do użytku przemysłowego,
urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, aparatura grzewcza na energię słoneczną, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, kolektory
słoneczne do celów grzewczych, urządzenia grzewcze do użytku
w domu, urządzenia magazynujące energię słoneczną do celów
grzewczych, urządzenia sterownicze jako zawory termostatyczne
do instalacji grzewczych, urządzenia chłodzące, urządzenia chłodnicze, instalacje chłodnicze, przemysłowe instalacje chłodnicze, aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje do chłodzenia powietrza,
urządzenia do chłodzenia powietrza, 37 serwis urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną,
instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja urządzeń do wytwarzania
energii, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią
słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, instalacja systemów energii wiatrowej, instalacja systemów
energii wodnej, budowa instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów odprowadzania ciepła, usługi doradcze w zakresie instalacji
systemów grzewczych na paliwa stałe, 42 prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem
naturalnych źródeł energii, udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, usługi projektowania na zamówienie, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi
zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi projektowe związane
z nieruchomościami, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania,
usługi projektowania technicznego związane z elektrowniami, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi
technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, projektowanie techniczne, opracowywanie projektów technicznych, planowanie projektów technicznych, technologiczne badania projektowe,
badania i opracowywanie projektów technicznych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, projektowanie i planowanie
techniczne instalacji do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia.
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(111) 327248
(220) 2019 07 23
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) JUREK PRZEMYSŁAW ENIGMA, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ENIGMA
(540)

(210) 502617

(591) czarny, biały, złoty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.15.02, 26.04.01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria fantazyjna, fantazyjna biżuteria, biżuteria osobista, biżuteria szlachetna, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], pierścionki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], zawieszki
[biżuteria], broszki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], broszki pokryte złotem [biżuteria], biżuteria ze złota, wyroby
jubilerskie [biżuteria], biżuteria ze złotem, broszki ozdobne [biżuteria], biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana
z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, klamry ze srebra [biżuteria], biżuteria
z metali szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria i wyroby jubilerskie, wpinki do klapy [biżuteria], wpinki do klapy
z metali szlachetnych [biżuteria], zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, pierścionki [biżuteria] wykonane z metali
nieszlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych,
biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, artykuły ozdobne [ozdóbki
lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub
biżuteria] do użytku osobistego, sygnety, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria platynowa, bransoletki z metali szlachetnych, bransoletki pozłacane, bransoletki powlekane srebrem, kamienie szlachetne
[klejnoty], kamienie jubilerskie, części i akcesoria do biżuterii, bransolety, łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, łańcuszki z metali
szlachetnych na bransoletki, łańcuszki z metali szlachetnych, łańcuszki pozłacane, medaliony, krzyżyki [biżuteria], ozdoby powlekane
metalami szlachetnymi, ozdobne wpinki do klapy, osobiste ozdoby
z metali szlachetnych, odznaki z metali szlachetnych, odznaki metalowe do noszenia [metale szlachetne], naszyjniki z metali szlachetnych, naszyjniki powlekane srebrem, spinki do mankietów wykonane ze złota, spinki do mankietów posrebrzane, spinki do mankietów
i krawatów, spinki do mankietów, pozłacane naszyjniki, pierścionki
złote, pierścionki pozłacane, pierścionki powlekane srebrem, wyroby
jubilerskie do osobistej ozdoby, wisiorki, srebrne pierścionki, srebrne
naszyjniki, srebrne bransoletki, złote łańcuszki, złote naszyjniki, zawieszki do naszyjników, złote bransoletki, zawieszki do bransoletek,
wyroby jubilerskie wykonane ze srebra.
(111) 327249
(220) 2019 07 24
(210) 502657
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732)	HUMANA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) jak mus to mus
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, anty bakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej
pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, azotan
bizmutu do celów farmaceutycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy
do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy
diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologiczne hodowle
tkanek do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do celów
weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli,
borowina lecznicza, bransoletki nasączone środkiem odstraszającym
owady, brom do celów farmaceutycznych, cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, chinina do celów medycznych, chinolina do celów medycznych, chirur-

giczne materiały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany
do celów medycznych, chloroform, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, czopki, dentystyczne materiały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub
zwierząt, diastaza do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek odstraszający
owady, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne],
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych,
enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, ergotamina do celów farmaceutycznych, estry celulozy
do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, etery
celulozy do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów
farmaceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, guma do celów
medycznych, guma do żucia do celów medycznych, guma z nikotyną
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina,
herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, herbicydy, homogenizowana żywność przystosowana
do celów medycznych, hormony do celów medycznych, hydrastyna,
hydrastynina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne składające się
z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty nawilżające, izotopy
do celów medycznych, jalapa [wilec przeczyszczający], jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba
lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel [fungicyd],
kamfora do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kapsułki na lekarstwa, kapsułki z polimerów na bazie dendrymerów,
do produktów farmaceutycznych, karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne, kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolagen do celów medycznych, kolcorośł lekarska
[sarsaparilla] do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, koper włoski do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan
do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów medycznych,
kora krotonowa, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora
z angostury do celów medycznych, korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, kreozot do celów farmaceutycznych,
krew do celów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów
farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany
do celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, lecytyna do celów
medycznych, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe,
lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze świece do masażu, lekarstwa przeciw zaparciem, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki
wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na muchy, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceutycznych, magnezja do celów
farmaceutycznych, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe,
maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, materiały
do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, medyczne, mazidła,
mączka rybna do celów farmaceutycznych, mąka do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych,
mech irlandzki do celów medycznych, mentol, mięso liofilizowane
przystosowane do celów medycznych, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farma-
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ceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko
w proszku dla niemowląt, moleskin do celów medycznych, mydła anty
bakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów
medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, narkotyki, narkotyki
do celów medycznych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octan
glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych,
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gorczycowy
do celów medycznych, olej rycynowy do celów medycznych, olejek
kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze,
opaski barkowe do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok
[maść mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony dla
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, papier przeciwmolowy,
papierosy beztytoniowe do celów medycznych, paski siarkowe do dezynfekcji, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu do celów medycznych,
pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki
dziecięce, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla
zwierząt, pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycznych, plastry, plastry do celów medycznych, plastry z nikotyną do użytku jako
pomoc w rzucaniu palenia, płótno opatrunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny
do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne, pomady do celów medycznych, porcelana na protezy dentystyczne, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów
farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do diagnozowania
ciąży, preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne
do zwalczania chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania
flloksery, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów
weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna,
preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, preparaty do zwalczania myszy,
preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych,
preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie
wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty
przeciw moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw
oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące
krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające
ząbkowanie, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające popęd
seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów
dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych,
proszek kantarydowy, proszek perłowy do celów medycznych, przepaski na oczy do celów medycznych, przeszczepy [żywe tkanki], przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, pyretrum [proszek],
rad do celów medycznych, radiologiczne substancje kontrastowe
do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, siemię lniane do celów
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farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, słód do celów farmaceutycznych,
soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, sperma
do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt zwierzęcych, sterydy,
stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, strychnina, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, substancje radioaktywne
do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceutycznych,
sulfonamidy [leki], suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy
diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię
lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, surowice, sykatywy [środki osuszające] do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego,
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, sztyfty
kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom, środki algobójcze, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń, środki
do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki do oczyszczania powietrza,
środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników, środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki
odkażające, środki odstraszające insekty dla psów, środki odstraszające
owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze,
środki przeczyszczające, środki ściągające do celów medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki
uspokajające, środki wywołujące pęcherze, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen
do celów medycznych, tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion
oraz skóry ludzkiej], tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów
weterynaryjnych, tran, trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakteryjne, trutki na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, waciki
do celów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata
do celów medycznych, wata higroskopijna, wazelina do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winny kamień
do celów farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących matek,
woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda
morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wypełnienia skóry do wstrzykiwania, wywary do celów
farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, żelatyna do celów medycznych, żele do stymulacji seksualnej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych,
alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy, amalgamaty dentystyczne, amalgamaty
dentystyczne ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające].

(111) 327250
(220) 2019 07 25
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732)	GLANTIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GLANTIER

(210) 502722
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(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.

(111) 327251
(220) 2019 07 25
(210) 502739
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732)	AMARO WOJCIECH WOJCIECH AMARO AMARONE,
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) kasztanowy
(531) 05.11.15, 26.07.19, 26.07.25, 29.01.11, 26.04.03, 26.04.04
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe w zakresie
dostarczania żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie sztuki
kulinarnej.
(111) 327252
(220) 2019 07 25
(210) 502746
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732)	AMARO WOJCIECH WOJCIECH AMARO AMARONE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HEARTMADE by atelier Amaro
(540)

(591) kasztanowy
(531) 24.03.07, 24.03.18, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.21,
27.05.01, 05.11.15, 29.01.11
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe w zakresie
dostarczania żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie sztuki
kulinarnej.
(111) 327253
(220) 2019 07 25
(210) 502747
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732)	AMARO WOJCIECH WOJCIECH AMARO AMARONE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) atelier Amaro
(540)

(591) kasztanowy
(531) 05.11.15, 26.04.03, 26.04.04, 26.07.19, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe w zakresie
dostarczania żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie sztuki
kulinarnej.

(111) 327254
(220) 2019 07 26
(210) 502789
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASZETKA
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.09.19, 05.09.01, 05.07.02
(510), (511) 29 głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, konserwowane warzywa, konserwowe rośliny strączkowe, krojone warzywa, mieszanki warzywne, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, pokrojone warzywa,
potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych), przystawki na bazie warzyw, sałatki gotowe, sałatki
na bazie ziemniaków, sałatki podawane na przystawki, sałatki warzywne,
sałatki z roślin strączkowych, warzywa fermentowane, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa
konserwowane, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa marynowane w sosie sojowym,
warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane,
warzywa przetworzone, warzywa solone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa
w puszkach, warzywa w słoikach, 30 gotowe przekąski na bazie zbóż,
kasza bulgur, kasza gryczana, kasza kukurydziana, kasza manna, kasza
perłowa, kasza perłowa [przetworzona], kasze, kasze spożywcze, konserwowane ziarna pełnego zboża, kuskus, kuskus [grysik], kuskus [kasza],
produkty spożywcze z kukurydzy, produkty żywnościowe na bazie zbóż
przeznaczone do spożycia przez ludzi, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie zbóż, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski
składające się z produktów zbożowych, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wytwarzane z produktów
zbożowych, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów zbożowych,
przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetworzona komosa ryżowa,
przetworzone ziarna, pszenica przetworzona, zboża, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone, zboża przetworzone
do spożycia przez ludzi, artykuły spożywcze ze zbóż, 31 kasza jęczmienna
perłowa [niełuskana], nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzona
pszenica, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone zboża, surowa
pszenica, surowe warzywa, zboże nieprzetworzone.
(111) 327255
(220) 2019 07 29
(210) 502867
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zakłady mięsne SILESIA S.A. PROSTY SKŁAD przyprawione
mięso z kurczaka +sól peklująca Z KURNEJ PÓŁKI bez zbędnych
dodatków wysoka zawartość białka Polski drób
(540)

(591) zielony, niebieski, czerwony, szary, pomarańczowy, czarny
(531) 03.07.03, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.18, 26.04.02, 26.04.22,
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26.11.02, 26.04.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 26.07.25, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny drobiowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
wędlin drobiowych, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin drobiowych.
(111) 327256
(220) 2019 08 01
(210) 503001
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) ROCKFIN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Małkowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROCKFIN SERVICE
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli), metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe
kapsuły [pojemniki], metalowe konstrukcje, metalowe zbiorniki na wodę,
modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], przewody
metalowe, rury i rurki ze stali, rury metalowe, rury, rurki i przewody giętkie
i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, zbiorniki (metalowe-)
[konstrukcje], zbiorniki metalowe, złączki rur metalowe, 7 kompresory
gazowe, maszyny dla odlewnictwa, maszyny do cięcia papieru, maszyny do formowania metali, maszyny do kalandrowania papieru, maszyny
do łączenia, maszyny do nitowania, maszyny do obróbki masy papierniczej, maszyny do obróbki metali, maszyny do procesu pudlarskiego,
maszyny do produkcji kartonów, maszyny do produkcji tektury, maszyny
do produkcji tektury falistej, maszyny do proszkowania, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do tłoczenia, maszyny do wytłaczania, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, maszyny powlekające, maszyny
rafinujące masę papierniczą, maszyny zwijające papier, obrotowe maszyny do cięcia papieru, inne niż do użytku biurowego, pompy hydrauliczne,
pompy hydrauliczne serwosterowane, pompy pneumatyczne, prowadnice maszynowe [części maszyn], reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory [zawory] jako części maszyn, regulatory
pneumatyczne do silników, silniki do sprężarek, silniki hydrauliczne, silniki
parowe, smarownice [części maszyn], smarownice na sprężone powietrze, smarownice tłokowe pneumatyczne, sprężarki, sprężarki [maszyny], sprężarki do maszyn, sprężarki elektryczne, sprężarki gazu, sprężarki
obrotowe, sprężarki powietrza, sprężarki powietrzne, sprężarki tłokowe,
tłoki [części maszyn lub silników], turbiny do wytwarzania mocy, turbiny
gazowe, turbiny hydrauliczne, turbiny parowe [inne niż do pojazdów lądowych], zawory do maszyn, zawory hydrauliczne, 35 usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, 37 budowa obiektów
inżynierii wodno-lądowej, instalacja, naprawa i konserwacja kondensatorów pary, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, 40 cieplna
obróbka metali, obróbka [obróbka mechaniczna] metali, obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka metali, powlekanie metalu,
powlekanie metalu [niemalarskie], produkcja na zamówienie części składowych odlewanych, produkcja na zamówienie stalowych elementów
konstrukcyjnych, 41 usługi szkolenia dla personelu, 42 analizy w zakresie
inżynierii technologicznej, badania techniczne, badania w dziedzinie
technologii prowadzone przez inżynierów, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, dostarczanie raportów
inżynieryjnych, inżynieria komputerowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria techniczna, konstrukcyjne (projektowanie-), kontrola i testowanie
jakości, nadzór i inspekcja techniczna, ocena jakości produktów, opracowywanie badań technicznych, oszacowania w dziedzinie technologii
wykonywane przez inżynierów, planowanie projektów technicznych,
planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, pomiary inżynieryjne, prace inżynieryjne, projektowanie części do pojazdów lądowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników,
projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie
i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie
opracowywania nowych produktów, projektowanie instalacji i urządzeń
przemysłowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie konstrukcji, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie modeli, projektowanie narzędzi, projektowanie oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramowania
systemowego, projektowanie produktów inżynieryjnych, projektowanie
przyrządów, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie rurociągów, projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
projektowanie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, pro-
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jektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, przeglądy techniczne, przygotowywanie
raportów technicznych, sporządzanie raportów technicznych, studium
wykonalności technicznej, testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji ciśnieniowych, testowanie funkcjonalności maszyn, testowanie komponentów, testowanie maszyn, testowanie produktów, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, testowanie urządzeń w dziedzinie
inżynierii elektrycznej, testowanie zagrożenia hałasem środowiska, testy
inżynieryjne, udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej,
usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii
morskiej, usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne dla branży gazowniczej,
usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, usługi inżynieryjne
w dziedzinie mocy napędowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki,
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie
analizy maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji,
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne
związane z systemami transportu gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi pomiarów technicznych, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie,
usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, usługi
w zakresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie inżynierii
jądrowej, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, usługi w zakresie projektowania techniczne, usługi w zakresie przeglądów technicznych, usługi w zakresie testów technicznych, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, usługi zarządzania
projektami inżynieryjnymi.

(111) 327257
(220) 2019 08 01
(210) 503002
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) ROCKFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Małkowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROCKFIN
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli),
metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe kapsuły [pojemniki], metalowe konstrukcje, metalowe zbiorniki
na wodę, modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe],
przewody metalowe, rury i rurki ze stali, rury metalowe, rury, rurki
i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe,
zbiorniki (metalowe-) [konstrukcje], zbiorniki metalowe, złączki rur
metalowe, 7 kompresory gazowe, maszyny dla odlewnictwa, maszyny
do cięcia papieru, maszyny do formowania metali, maszyny do kalandrowania papieru, maszyny do łączenia, maszyny do nitowania, maszyny do obróbki masy papierniczej, maszyny do obróbki metali, maszyny
do procesu pudlarskiego, maszyny do produkcji kartonów, maszyny
do produkcji tektury, maszyny do produkcji tektury falistej, maszyny
do proszkowania, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do tłoczenia, maszyny do wytłaczania, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, maszyny powlekające, maszyny rafinujące masę papierniczą,
maszyny zwijające papier, obrotowe maszyny do cięcia papieru, inne
niż do użytku biurowego, pompy hydrauliczne, pompy hydrauliczne
serwosterowane, pompy pneumatyczne, prowadnice maszynowe
[części maszyn], reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części
maszyn], regulatory [zawory] jako części maszyn, regulatory pneumatyczne do silników, silniki do sprężarek, silniki hydrauliczne, silniki parowe, smarownice [części maszyn], smarownice na sprężone powietrze,
smarownice tłokowe pneumatyczne, sprężarki, sprężarki [maszyny],
sprężarki do maszyn, sprężarki elektryczne, sprężarki gazu, sprężarki
obrotowe, sprężarki powietrza, sprężarki powietrzne, sprężarki tłokowe, tłoki [części maszyn lub silników], turbiny do wytwarzania mocy,
turbiny gazowe, turbiny hydrauliczne, turbiny parowe [inne niż do pojazdów lądowych], zawory do maszyn, zawory hydrauliczne, 9 oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn., 37 budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, instalacja, naprawa i konserwacja kondensatorów
pary, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, 40 cieplna obróbka metali, obróbka [obróbka mechaniczna] metali, obróbka
i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka metali, powlekanie
metalu, powlekanie metalu [niemalarskie], produkcja na zamówienie
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części składowych odlewanych, produkcja na zamówienie stalowych
elementów konstrukcyjnych, 42 analizy w zakresie inżynierii technologicznej, badania techniczne, badania w dziedzinie technologii prowadzone przez inżynierów, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, dostarczanie raportów inżynieryjnych, inżynieria komputerowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria techniczna,
konstrukcyjne (projektowanie-), kontrola i testowanie jakości, nadzór
i inspekcja techniczna, ocena jakości produktów, opracowywanie badań technicznych, oszacowania w dziedzinie technologii wykonywane
przez inżynierów, planowanie projektów technicznych, planowanie
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, pomiary inżynieryjne, prace inżynieryjne, projektowanie części do pojazdów lądowych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie
opracowywania nowych produktów, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie komponentów mechanicznych
i mikromechanicznych, projektowanie konstrukcji, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie modeli, projektowanie narzędzi,
projektowanie oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramowania systemowego, projektowanie produktów inżynieryjnych,
projektowanie przyrządów, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie rurociągów, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych,
elektromechanicznych i optoelektronicznych, przeglądy techniczne,
przygotowywanie raportów technicznych, sporządzanie raportów
technicznych, studium wykonalności technicznej, testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji ciśnieniowych, testowanie funkcjonalności maszyn, testowanie komponentów, testowanie maszyn, testowanie
produktów, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo,
testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej, testowanie
zagrożenia hałasem środowiska, testy inżynieryjne, udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej, usługi architektoniczne
i inżynieryjne, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej,
usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii morskiej, usługi
inżynieryjne, usługi inżynieryjne dla branży gazowniczej, usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne
wspomagane komputerowo, usługi inżynieryjne w dziedzinie energii
elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, usługi inżynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi
inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie analizy
maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne
związane z systemami transportu gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi pomiarów technicznych, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii,
usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie inspekcji
technicznej, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie
inżynierii jądrowej, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych,
usługi w zakresie projektowania techniczne, usługi w zakresie przeglądów technicznych, usługi w zakresie testów technicznych, usługi
w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego,
usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi.

(111) 327258
(220) 2016 04 18
(210) 455056
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 26
(732) TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRACTWO KURKOWE W KRAKOWIE
(510), (511) 16 afisze, plakaty, akwarele, akwaforty, albumy, almanachy,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe,
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, fotografie, gazety, kalendarze, karty pocztowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, książki, litografie,
obrazy oprawione lub nie, mapy, mapy geograficzne, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do nauczania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne,
modele i makiety architektoniczne, nalepki, naklejki, notatniki, notesy,

obrazy, obrusy papierowe, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, oleodruki, ołówki, oprawy, papier, papier do pakowania, papier do pisania, papier do zawijania, plany, portrety, prospekty,
przybory do pisania, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, reprodukcje graficzne, rozaria domowe, rozkłady, drukowane repertuary
godzinowe, rysunki, serwetki stołowe papierowe, zaproszenia, serwety
na stół papierowe, szablony, śpiewniki, torebki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe,
wydruki graficzne, pieczęcie, wzory do kalkowania, zakładki do książek,
zeszyty, znaczki pocztowe, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania opinii publicznej,
dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów,
broszur, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej przez organizacje
społeczne, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu,
pokazy towarów, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama społeczna, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
tworzenie kampanii społecznych promujących postawy patriotyczne,
polskie dziedzictwo narodowe oraz tradycje historyczne, wynajmowanie nośników reklamowych, promocja wolontariatu i pracy społecznej,
promocja sportu i zdrowego trybu życia, promocja inicjatyw i działań
na promocji postaw patriotycznych, polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji historycznych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności społecznej, prowadzenie fundacji i stowarzyszeń, prowadzenie hurtowni, sklepu oraz sklepu internetowego
z książkami, odzieżą, gadżetami reklamowymi, artykułami sportowymi,
płytami CD, usługi marketingowe, usługi public relations, zarządzanie
stowarzyszeniem, doradztwo związane z rozwojem wizerunku stowarzyszeń i fundacji, zarządzanie w działalności handlowej, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 36 usługi
finansowe, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych,
usługi elektronicznego transferu kapitału, usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji, zbiórki
darowizn, organizowanie środków finansowych w zakresie działalności
na rzecz na promocji postaw patriotycznych, polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji historycznych, organizowanie środków finansowych w zakresie działalności edukacyjnej i oświatowej, promocji kultury
fizycznej i sportu, tworzenie funduszu stowarzyszenia, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, wynajem nieruchomości własnych
i dzierżawionych, zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność edukacyjna,
kulturalna, oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu, dobroczynności
i kultu religijnego, usługi bibliotek, działalność sportowa, doradztwo
zawodowe, edukacja, informacja o edukacji, usługi doradztwa zawodowego, informacja o rekreacji, instruktaże, organizowanie i obsługa
konferencji i kongresów, organizowanie konkursów z dziedziny edukacji
i rozrywki, kształcenie praktyczne, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie obozów artystycznych, organizowanie przyjęć z zakresu
rozrywki, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie
seminariów, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wypożyczanie
książek i czasopism, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, działalność społeczna w zakresie edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów edukacyjnych, artystycznych i rozrywkowych, produkcja
filmów i programów oświatowych, organizowanie wypoczynku, organizowanie akcji edukacyjno-rozrywkowych mających na celu promocję
postaw patriotycznych, polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji historycznych, organizowanie imprez edukacyjnych, rozrywkowych
oraz kulturalnych mających na celu promocję tradycji i historii, organizowanie loterii, organizowanie występów artystycznych i spotkań autorskich, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów
strzeleckich, organizowanie szkoleń strzeleckich, organizowanie imprez
rekreacyjno-sportowych, organizowanie przedstawień teatralnych, organizowanie warsztatów teatralnych, usługi klubów zdrowia mających
na celu poprawienie kondycji fizycznej, kultura fizyczna, nauczanie korespondencyjne, usługi obozów wakacyjnych, organizowanie i prowa-
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dzenie koncertów, organizowanie spektakli i widowisk muzycznych, impresariat, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż
reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, realizacja
spektakli, rozrywka [widowiska], usługi studia nagrań, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
usługi dystrybucji biletów, usługi przekwalifikowania zawodowego,
usługi szkół, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wypożyczanie zabawek, usługi klubów sportowych, organizowanie i prowadzenie sekcji i szkółek sportowych, usługi trenerów
sportowych, usługi prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, usługi wydawnicze, wystawy muzealne, usługi świadczone przez
muzea, udostępnianie obiektów muzealnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu muzealnego, organizowanie wystaw muzealnych.

(111) 327259
(220) 2016 04 22
(210) 455373
(151) 2019 11 27
(441) 2016 06 20
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RODOWA SZLACHETNA
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, wódka, likiery, brandy,
gotowe napoje alkoholowe.
(111) 327260
(220) 2017 02 27
(210) 468185
(151) 2019 11 27
(441) 2018 03 05
(732) FARMATEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Grand Prix Farmacji
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalności gospodarczej, usługi sekretarskie, usługi
badania rynku, usługi badania opinii publicznej, prenumerata czasopism, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
produkcja filmów reklamowych, sprzedaż wyrobów farmaceutycznych dla osób trzecich, 41 nauczanie, rozrywka, organizowanie konferencji i seminariów, organizowanie wystaw, organizowanie imprez
sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi związane z produkcją
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów innych niż
reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 327261
(220) 2017 04 03
(210) 469942
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 19
(732) INTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lębork (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLEXCONNECT PROFESSIONAL
(510), (511) 1 chemiczne środki czyszczące do kominów, 2 farby aluminiowe, farby i farby mocno rozcieńczone, farby ognioodporne,
farby przeciw zanieczyszczeniom, farby wodne, gumożywice, lakier
asfaltowy, lakier bitumiczny, powłoki do krycia smołowaną tekturą,
preparaty ochronne do metali, preparaty zapobiegające matowieniu
metali, środki zabezpieczające przed rdzą, 17 farby izolacyjne.
(111) 327262
(220) 2017 08 23
(210) 475648
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 19
(732) KOMPLEX TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JAWA
(510), (511) 3 maseczki kosmetyczne, kremy, balsamy do ciała, mydła,
szampony do włosów, odżywki do włosów, płyny do podłóg, antypoślizgowe preparaty do podłóg, preparaty do czyszczenia garnków,
do czyszczenia rur, do czyszczenia dywanów, szampony do dywanów, żele i kostki do WC, płyny do szyb, ściereczki nasączone detergentami, środki do szorowania, odplamiacze do bielizny, wybielacze
do prania, mleczko do czyszczenia mebli, 16 chusteczki celulozowe
do celów kosmetycznych, do nosa, chusteczki higieniczne, papier
do pakowania, folia do pakowania z tworzywa sztucznego, foliowe
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torebki do lodu, obrusy papierowe, pudełka kartonowe, ręczniki papierowe, serwetki papierowe, papier toaletowy, tablice ogłoszeniowe papierowe, torebki do pakowania, torebki do gotowania, torby
na śmieci, ulotki, nalepki, tapety papierowe, pędzle, artykuły biurowe,
opakowania z tworzyw sztucznych, gąbki toaletowe,, 21 ściereczki
do czyszczenia, ścierki do podłogi, ściereczki do mebli, gąbki toaletowe, gąbki do celów domowych, zmywaczki do naczyń, zmywaki
kuchenne, mydelniczki, mopy, miednice, rękawice do prac domowych, podkładki pod naczynia, kosze do śmieci, wiaderka do lodu,
deski do krojenia, deski do prasowania, łopatki do ciasta, dozowniki
do mydła, przybory gospodarstwa domowego, dzbanki, filiżanki,
foremki do lodu, foremki do ciastek, kubki, kieliszki do jajek, ręczne
przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym i kuchni,
przybory kuchenne nieelektryczne, 35 doradztwo w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi w zakresie prezentacji produktów,
kampanie marketingowe, aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, kompilacja ogłoszeń reklamowych
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym, obejmującym produkty spożywcze, artykuły użytku codziennego, artykuły chemii gospodarczej, kosmetyki, środki opatrunkowe, farmaceutyki, artykuły
AGD, odkurzacze, noże elektryczne, nożyce, szatkownice do warzyw,
grille kuchenne, grille kempingowe, gazowe, grille elektryczne, grille
do gotowania, grille węglowe do celów domowych, artykuły przemysłowe, materiały piśmiennicze, elektronika, artykuły dla ogrodnictwa,
rolnictwa, reklama za pośrednictwem poczty, prasy, środków masowego przekazu, gazetek reklamowych, folderów, rozpowszechniania
próbek reklamowych, gazetek reklamowych .

(111) 327263
(220) 2017 10 05
(210) 477322
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYKPOL Premium Pasztet dworski GWARANCJA 100% jakości
(540)

(591) czerwony, biały, granatowy, złoty, pomarańczowy
(531) 03.07.04, 24.03.18, 26.04.02, 26.02.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 29 pasztety .
(111) 327264
(220) 2017 10 06
(210) 477348
(151) 2019 12 05
(441) 2017 11 13
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) solvetusan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, wszystkie wyżej wymienione produkty do stosowania w przeziębieniu oraz na układ oddechowy.
(111) 327265
(220) 2017 10 27
(210) 478296
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 12
(732) CIEŚLAK ANDRZEJ PALIWA CENTRUM, Koluszki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paliwa Centrum
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(540)

(591) ciemnoszary, ciemnoczerwony, czerwony, czarny
(531) 26.01.16, 07.11.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 paliwa, paliwo silnikowe, benzyna, paliwo na bazie ropy
naftowej, olej napędowy, paliwo gazowe.
(111) 327266
(220) 2018 03 06
(210) 483150
(151) 2019 12 05
(441) 2018 09 17
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K
(540)

(591) biały, zielony
(531) 27.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe,
ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki jako
narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze jednoosiowe takie jak traktory ogrodowe
do strzyżenia trawników, pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki,
wertykulatory, odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, spawarki,, 8 kosiarki ogrodowe ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, 35 usługi w zakresie
organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja na rzecz
osób trzecich, internetowe przekazywanie informacji tekstowych i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem
Internetu: artykułów rolniczych, ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii publicznej i badania
marketingowe, tworzenie komputerowych baz danych i zarządzanie
zbiorami informatycznymi, przetwarzanie danych dla osób trzecich,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, tworzenie
i rozpowszechnianie katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych
materiałów informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, 37 naprawa i konserwacja
sprzętu ogrodniczego, usługi serwisowe sprzętu ogrodniczego, obejmujące naprawę, konserwację, ocenę stanu technicznego, wycenę usług
i napraw urządzeń ogrodniczych ręcznych, elektrycznych i spalinowych,
a także rozpatrywanie gwarancji na sprzęt ogrodniczy,prowadzenie
infolinii serwisowej i informacyjnej dla klientów dotyczącej informacji
technicznych jak i sposobu obsługi urządzeń i sprzętu ogrodniczego,
44 usługi związane z ogrodnictwem, terenami zieleni, sadownictwem,
leśnictwem, doradztwo w zakresie aranżacji zieleni, projektowania, zakładania i utrzymywania ogrodów oraz ochrony roślin, chirurgia drzew
i krzewów, projektowanie i wykonawstwo ogrodów, architektura krajobrazu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich
o tematyce ogrodniczej, sadowniczej oraz uprawy roślin (w tym porady
dotyczące narzędzi i sprzętu do pielęgnacji ogrodów i utrzymania porządku w otoczeniu domu, kalendarium ogrodnika i sadownika, przykłady aranżacji ogrodów, porady odnośnie pielęgnacji ogrodów i sadów,
trendy w ogrodnictwie, sadownictwie, porady w zakresie uprawy roślin),
wypożyczanie sprzętu rolniczego i ogrodniczego (zwłaszcza maszyn,
urządzeń i narzędzi ogrodniczych), .
(111) 327267
(151) 2019 12 19

(220) 2018 04 06
(441) 2019 09 09

(210) 484540

(732) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION
AGENCJA REKLAMOWA, Kościno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZipCover
(510), (511) 16 artykuły piśmiennicze, przybory do pisania, bloczki
do pisania, zeszyty, segregatory, książki.
(111) 327268
(220) 2018 04 11
(210) 484683
(151) 2019 12 06
(441) 2018 08 13
(732) ROSTKOWSKA WIKTORIJA MATRIOSZKA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MATRIOSZKA
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line.
(111) 327269
(220) 2018 05 16
(210) 485991
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 12
(732) BERGMANN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERGMANN GROUP Sp. z o.o.
(540)

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 37 budownictwo.
(111) 327270
(220) 2018 06 04
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732)	ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Seniorzy z Energią

(210) 486640
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(540)

(591) fioletowy, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 24.15.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie
oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji,
aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług
poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki
komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do transmisji
telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz
innych środków komunikacji, usługi organizowania, przygotowania
targów/ wystaw: usługi organizowania, uczestnictwa w targach/ wystawach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe,
usługi pośredniczenia w nawiązywaniu kontaktów handlowych / biznesowych, usługi doradcze oraz usługi związane z negocjacją warunków
współpracy i zawierania umów: usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami usługi z zakresu public relations, usługi konsultingowe
i doradcze w zakresie public relations, badanie rynku i opinii publicznej,
badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy
ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw,
działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling
(wsparcie w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie),
w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling
marketingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycznych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach
komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 327271
(220) 2018 07 30
(210) 488779
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 12
(732) SOCHOŃ TADEUSZ P.P.H.U. FAST SERVICE, Wasilków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FS FAST SERVICE
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe.
(111) 327272
(220) 2018 10 24
(210) 491976
(151) 2019 12 19
(441) 2019 08 26
(732)	AUTOCENTRUM AAA AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AUTOFLEX
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
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(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody ciężarowe w tym dostawcze, samochody osobowe z napędem spalinowym, samochody
osobowe z napędem elektrycznym, samochody ciężarowe z napędem
spalinowym, samochody ciężarowe z napędem elektrycznym, opony samochodowe, urządzenia antykradzieżowe do samochodów, 35
usługi administracyjne, analizy biznesowe, usługi badawcze i informacyjne, usługi biznesowe i informacja dla konsumentów, reklama, marketing i usługi promocyjne, banery reklamowe, reklama w Internecie,
reklama na wolnym powietrzu, reklama radiowa, reklama i marketing,
reklama komercyjna i promocja firm, reklama i działania promocyjne,
reklama w Internecie za pośrednictwem sieci społecznościowych,
usługi pośrednictwa dla osób trzecich dotyczące następujących produktów i usług: samochodów osobowych, samochodów ciężarowych,
finansowania nabycia samochodu, usług finansowych, usług ubezpieczeniowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, 36 doradztwo finansowe w zakresie pożyczek, doradztwo finansowe w zakresie kredytów
i usług kredytowych, finansowania zakupów, finansowania leasingiem
samochodów, sprzedaż finansowania, finansowanie dotyczące samochodów, usługi finansowania w zakresie ubezpieczeń, informacje
o ubezpieczeniach i doradztwo, ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia samochodów osobowych lub ciężarowych, informacje finansowe
i usługi doradcze, ubezpieczenia pojazdów silnikowych.

(111) 327273
(220) 2018 12 03
(210) 493335
(151) 2019 12 12
(441) 2019 03 11
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CARBODRIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia chorób układu oddechowego, środki przeciwkaszlowe i wykrztuśne, syropy
do użytku farmaceutycznego.
(111) 327274
(220) 2018 12 21
(210) 494183
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) IMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMAD
(510), (511) 35 świadczenie usług na rzecz osób trzecich w zakresie
przedstawienia kompleksowej oferty towarów w postaci komputerów, sprzętu komputerowego, komputerów elektronicznych, terminali
komputerowych oraz drukarek z nimi używanych, monitorów ekranowych, urządzeń napędowych dla dysków elastycznych, modemów,
aparatów sterujących dla powyższych towarów, kart, dysków, taśm
i przewodów, oraz mikrochipów i obwodów elektronicznych do zapisu danych, części i osprzętu dla powyższych towarów, programów
komputerowych umożliwiających nabywcom rozeznanie i zakup tych
towarów oraz prowadzenie supermarketów i sklepów detalicznych,
sklepów internetowych w zakresie wszystkich w/w towarów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług na wszystkie
w/w towary, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna
i sprzedaży w/w towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich
związanych ze sprzedażą w/w towarów, prezentowanie w/w towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż w/w towarów, promocja sprzedaży w/w towarów, administrowanie sprzedażą w/w towarów, promocje sprzedaży
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych w/w towarów, analiza rynku dot.
w/w towarów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne w/w towarów, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online w/w towarów, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze w/w towarów i usług, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług w/w, 37 serwis urządzeń
elektronicznych, w tym sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, serwis elektronicznych urządzeń konsumenckich, naprawa, instalacja i konserwacja komputerów i całego sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, instalowanie komputerów i sprzętu
telekomunikacyjnego, urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja
i naprawa sieci komputerowych, usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego i urządzeń
telekomunikacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu
do sieci komputerowych i technologii informacyjnej, 42 instalacja,
utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, naprawa uszkodzonych programów komputerowych.
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(111) 327275
(220) 2019 01 07
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732)	GRZYB PAWEŁ, Jakubowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polmar warzywa i owoce
(540)

(210) 494490

(591) czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 29.01.14, 05.07.13, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, sprzedaż detaliczna
owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 36
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 39 transport drogowy towarów, 44 uprawa warzyw, włączając melony oraz
uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych .
(111) 327276
(220) 2019 04 19
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 26
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Wrocław
(540)

(210) 499031

(591) biały, zielony
(531) 05.01.07, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe-przygotowanie, rozpowszechnianie reklam, 36 usługi w zakresie zarządzania
i administrowania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w zakresie
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi kupna i sprzedaży
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 37 usługi w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wykonywanie
instalacji budowlanych, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty, usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, nadzór inwestorski,
nadzór budowlany, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych,
42 opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, nadzór i inspekcja techniczna, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, projektowanie
budynków, planowanie urbanistyczne, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych.
(111) 327277
(220) 2019 04 19
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 26
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Wrocław

(210) 499034

(540)

(591) biały, zielony
(531) 05.01.07, 05.01.16, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe-przygotowanie, rozpowszechnianie reklam, 36 usługi w zakresie zarządzania
i administrowania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w zakresie
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi kupna i sprzedaży
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 37 usługi w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wykonywanie
instalacji budowlanych, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty, usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, nadzór inwestorski,
nadzór budowlany, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych,
42 opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, nadzór i inspekcja techniczna, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, projektowanie
budynków, planowanie urbanistyczne, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych.
(111) 327278
(220) 2019 05 02
(210) 499366
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ADAFLU
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób
dróg oddechowych u ludzi, preparaty farmaceutyczne do podawania za pomocą inhalatorów, 10 inhalatory do użytku medycznego.
(111) 327279
(220) 2019 05 02
(210) 499367
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PULMIXON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób
dróg oddechowych u ludzi, preparaty farmaceutyczne do podawania za pomocą inhalatorów, 10 inhalatory do użytku medycznego.
(111) 327280
(220) 2019 05 02
(210) 499368
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732)	ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DUSALM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób
dróg oddechowych u ludzi, preparaty farmaceutyczne do podawania za pomocą inhalatorów, 10 inhalatory do użytku medycznego.
(111) 327281
(220) 2019 05 09
(210) 499555
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) SZUMIGAJ DAMIAN ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH KALLA,
Piaseczno (PL)
SZUMIGAJ RAFAŁ, Piaseczno (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) KALLA
(510), (511) 39 usługi transportowe, transport zwłok, międzynarodowy transport zwłok, usługi kierowców, przewóz osób, składowanie i pakowanie roślin i kwiatów, dostarczanie kwiatów, wiązanek,
wieńców i dekoracji kwiatowych na życzenie, usługi zaopatrzenia
w zakresie roślin i kwiatów, organizowanie dostaw kwiatów, 45 usługi pogrzebowe, usługi zakładów pogrzebowych, kremacja zwłok,
organizacja i obsługa ceremonii pogrzebowych, usługi domu pogrzebowego, balsamowanie zwłok, przygotowanie i dekorowanie
grobów, ekshumacje. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 327282
(220) 2019 06 06
(210) 499974
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) KOŁACZEK BEATA JADWIGA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Beata DiPreis
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania
winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nutami
w formie drukowanej, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe
papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe, brokat
do celów biurowych, broszury, celuloidy do filmów animowanych,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe],
chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie,
czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzyczne,
drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej
[materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina do modelowania, globusy,
grafity do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, identyfikatory
[artykuły biurowe], igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane w pulpit), kamienie litograficzne, kartki muzyczne z życzeniami,
kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki
na stemple [pieczątki], kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi,
kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn
do pisania, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 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 płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie
[artykuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki, kuwety
malarskie, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki
do pisania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do pakowania
wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania, materiały
do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru,
materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub
kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego, maty
papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narzędzia do słojowania

111

i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe],
numeratory, obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy
[malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór,
ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki czekowe, okładki
na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki,
ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki,
palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier, papier
do elektrokardiografów, papier do malarstwa i kaligrafii, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier do radiogramów, papier do użytku na stołach do badań, papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier mâché, papier
nutowy, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki na tacki dentystyczne,
papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub do użytku domowego, pastele
[kredki], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle
do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony],
plansze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki
adresowe do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki
[książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci,
pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał
dydaktyczny], przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały
piśmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane,
pudełka na pióra, pudełka z farbami do użytku szkolnego, pudełka
z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki
do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne,
ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe
do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rylce
do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki,
serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów,
skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze
do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, statuetki
z papieru mâché, steatyt [kreda krawiecka], stemple do pieczętowania,
suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablony do dekorowania żywności i napojów, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura],
szufelki do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami, papierowe, śpiewniki, tablice
arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace
do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do kodów kreskowych, taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], temperówki
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby
papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, torebki
do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw
sztucznych na odchody zwierząt domowych, transparenty z papieru,
tuby z tektury, tusz chiński, tworzywa sztuczne do modelowania,
uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia
do oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura,
urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia
i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn
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do pisania, washi [papier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady
atramentowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw
sztucznych, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych,
wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne,
wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania,
wzorce pisma do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart
indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie,
przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze
[artykuły biurowe], zszywki biurowe, zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących
drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy,
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i 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, doradztwo
podatkowe w postaci usług rachunkowych, 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 hotelami,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako
wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, 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, edukacja religijna, egzaminy edukacyjne dla
użytkowników pilotażu dronów, fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura
fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka
judo, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć
fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, 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, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], sporzą-
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dzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty],
szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne
usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, 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 artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi
bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji
imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki,
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 trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], 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, usługi związane z dyskotekami,
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń
do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł
sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo,
wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie
spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie
[edukacja], 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
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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 [wzornictwo przemysłowe],
testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie
materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 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) 327283
(220) 2019 06 07
(210) 500831
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732)	GALICJANKA RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Powroźnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GALICJANKA
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodowe, w tym również każda z nich z dodatkami smakowymi lub zapachowymi, napoje bezalkoholowe, w tym z udziałem wód mineralnych, soków owocowych, wyciągów ziołowych, aperitify i koktajle
bezalkoholowe, napoje izotoniczne.
(111) 327284
(220) 2019 03 14
(210) 497199
(151) 2019 12 12
(441) 2019 06 24
(732)	GÓRECKA MARTA MAGICLOOP, Krzaki Czaplinkowskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magicloop
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież szydełkowa, odzież wełniana, odzież dziana, odzież dziergana, dziergane skarpetki, dziergane swetry, dziergane
chusty, dziergane szale, dziergane rękawice, dziergane czapki, dziergane nakrycia głowy, dziergane torby, dziergane sukienki, 26 dodatki
do odzieży, koronki wełniane, koronki, artykuły dziewiarskie, ozdobne
artykuły dziewiarskie, druty dziewiarskie, szydełka, igły dziewiarskie,
szydełka z zapadką [igły], agrafki do nabierania oczek do użytku przy
robieniu na drutach, artykuły pasmanteryjne, 35 sprzedaż odzieży, do-
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datków do odzieży i akcesoriów odzieżowych, sprzedaż dzianin i artykułów wykonanych z dzianiny lub wyrobów dzianych, sprzedaż artykułów
dziewiarskich, artykułów pasmanteryjnych, drutów dziewiarskich, szydełek, igieł, agrafek, guzików, udostępnianie przestrzeni reklamowej,
usługi reklamowe,, 40 szycie (produkcja na zamówienie), szycie odzieży
na miarę, szycie zasłon, usługi szycia, usługi dziergania, usługi wykonywania produktów dzianych, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, nauka szycia, nauka dziergania na drutach, nauka dziergania na szydełku,
szkolenia z dziergania na szydełku i drutach, usługi pisania blogów, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie
książek edukacyjnych, publikowanie materiałów edukacyjnych, organizowanie webinarów, prowadzenie webinarów, wszystkie powyższe
usługi tylko w zakresie dotyczącym szycia, dziergania na drutach i dziergania na szydełku, nauki dziergania na drutach i szydełku.

(111) 327285
(220) 2016 09 09
(210) 461278
(151) 2019 12 03
(441) 2016 12 05
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SYNERGY
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 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, 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 on-line,
usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa nawozów 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, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line, doradztwo prawne, badania prawne.
(111) 327286
(220) 2009 05 04
(210) 355363
(151) 2019 12 23
(441) 2009 08 17
(732) SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Progress
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 6 stal surowa i półprzetworzona, wlewki stalowe, kęsiska,
wyroby stalowe walcowane i ciągnione, okładziny dekoracyjne metalowe w postaci: siatek, krat, konstrukcji prętowych i paneli ażurowych
przeznaczone jako elementy elewacji, wyposażenia i wystroju wnętrz
oraz małej architektury, metalowe okładziny ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz sufitów, wycieraczki podłogowe metalowe, balustrady
i ogrodzenia metalowe, metalowe kratki ściekowe i wentylacyjne, nakrycia odwodnień punktowych i liniowych, metalowe elementy systemów

grzewczych i wentylacyjnych, metalowe rury i przewody przeznaczone
dla budownictwa, elementy metalowe zadaszeń, metalowa stolarka
okienna i drzwiowa oraz metalowe akcesoria do niej, takie jak: zamki, samozamykacze, listwy osłonowe, żaluzje, rolety, osłony przeciwsłoneczne,
podłogi i ścianki metalowe, listwy metalowe do podłogi, schody metalowe, ścianki działowe metalowe, blachy perforowane, silosy metalowe,
7 sita techniczne, przenośniki, mieszalniki, urządzenia filtrujące i części
do nich, urządzenia przesiewające i odwadniające oraz części do nich
przeznaczone dla przemysłu ciężkiego, cementowego, wapienniczego,
chemicznego, spożywczego i energetyki, instalacji ochrony środowiska,
wydobywczego surowców, maszynowego, papierniczego, drzewnego,
11 filtry przemysłowe, filtry powietrza, zbiorniki ciśnieniowe i zbiorniki
bezciśnieniowe, reaktory stanowiące chemiczne instalacje przemysłowe,
kolumny do fizyczno-chemicznej separacji frakcji, wymienniki ciepła, 17
materiały dźwiękochłonne przeznaczone dla budownictwa, folie z tworzyw sztucznych przeznaczone dla budownictwa, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcje żelbetowe, materiały budowlane niemetalowe takie jak: piasek, wapno, zaprawy budowlane, żwir, beton, betonowe
elementy budowlane oraz drogowe, gips, płyty i konstrukcje z gipsu, kartonu, szkło, drewno budowlane, kamień, kamień ozdobny, cegły, niemetalowe okładziny elewacyjne oraz przeznaczone do wystroju wnętrz, glazura, terakota, niemetalowe elementy zadaszeń, niemetalowe elementy
drenażowe oraz elementy instalacji kanalizacyjnej, niemetalowa stolarka
okienna i drzwiowa oraz niemetalowe akcesoria do niej takie jak: klamki,
wizjery, progi i otwory wentylacyjne, zawiasy, listwy osłonowe, żaluzje,
rolety, osłony przeciwsłoneczne, podłogi i ścianki niemetalowe, parkiety,
panele podłogowe i ścienne, listwy niemetalowe do podłóg, okładziny
dekoracyjne niemetalowe w postaci: siatek, krat, konstrukcji prętowych
i paneli ażurowych przeznaczone jako elementy elewacji, wyposażenia
i wystroju wnętrz oraz małej architektury, niemetalowe okładziny ścian
zewnętrznych i wewnętrznych oraz sufitów, balustrady i ogrodzenia
niemetalowe, niemetalowe kratki ściekowe i wentylacyjne, niemetalowe rury, kształtki i przewody przeznaczone dla budownictwa, elementy
niemetalowe zadaszeń, schody niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, silosy niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie towarów w postaci: wyrobów metalowych przeznaczonych dla przemysłu
metalurgicznego, maszyn i urządzeń oraz części do nich przeznaczonych
dla przemysłu ciężkiego, cementowego, wapienniczego, chemicznego,
spożywczego, energetyki,wydobywczego, ochrony środowiska, maszynowego, papierniczegoi i drzewnego, filtrów przemysłowych, filtrów
powietrza, materiałów uszczelniających, izolacyjnych i dźwiękochłonnych
przeznaczonych dla budownictwa, folii z tworzyw sztucznych i giętkich
przewodów niemetalowych przeznaczonych dla budownictwa, 36 pośrednictwo w handlu nieruchomościami, administrowanie nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, usługi developerskie w zakresie usług
finansowo-inwestycyjnych, wyceny i zarządzania nieruchomościami, 37
usługi budowlane, montaż i demontaż drzwi, okien, 42 usługi projektowania instalacji w zakresie ochrony środowiska.

(111) 327287
(220) 2012 03 27
(210) 398664
(151) 2019 10 29
(441) 2012 07 02
(732) Fiat Auto SpA, TORINO (IT)
(540) (znak słowny)
(540)	ALFA ROMEO 4C
(510), (511) 12 pojazdy mechaniczne, nadwozia, wycieraczki do szyb
pojazdów, amortyzatory zawieszenia, obręcze kół, ozdobne kołpaki,
pasy bezpieczeństwa, bagażniki na dachy samochodów, opony, fotele, silniki i zbiorniki do pojazdów samochodowych, pokrowce na siedzenia, drzwi, kierownice, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne.
(111) 327288
(220) 2013 05 13
(210) 414096
(151) 2019 12 30
(441) 2013 09 02
(732)	ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ATLAS – MARKA NAJBARDZIEJ PRZYJAZNA FACHOWCOM
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu budowlanego, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania metali, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 pokrywające powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje trwałe lub
tymczasowe, podkłady, szpachlówki, powłoki gruntowe, środki zabez-
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pieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie
preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych (w tym
w aerozolu) oraz rozcieńczalniki do powyższych związków i preparatów,
19 materiały budowlane niemetalowe z wyjątkiem słupów i konstrukcji
ryglowych, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, gips,
zaprawy gipsowe, zaprawy budowlane, niemetalowe elementy konstrukcyjne do systemów suchej zabudowy, belki, boazeria drewniana
i niemetalowa, deski, drewno budowlane, drewno fornirowane obrobione, drewno po częściowej obróbce, drzwi i drzwi składane niemetalowe, klepka podłogowa, listwy drewniane, lufciki, okna, ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa sztuczne w postaci płyt, form, kształtowników
budowlanych, płytki ceramiczne, żaluzje niemetalowe.

(111) 327289
(220) 2013 06 05
(151) 2019 12 17
(441) 2013 09 16
(732)	EBILET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eBilet.pl KLIKASZ KUPUJESZ DRUKUJESZ
(540)

(210) 415071

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, 16 bilety drukowane, 35 usługi
rozprowadzania biletów za pośrednictwem Internetu, usługi reklamy.
(111) 327290
(220) 2013 06 05
(151) 2019 12 17
(441) 2013 09 16
(732)	EBILET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eBilet.pl Twój Bilet dowolnego czasu!
(540)

(210) 415072

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, 16 bilety drukowane, 35 usługi
rozprowadzania biletów za pośrednictwem Internetu, usługi reklamy.
(111) 327291
(220) 2013 10 07
(210) 419966
(151) 2019 12 20
(441) 2014 01 20
(732)	E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 777 ROYALE SEVENS
(540)

(591) zielony, złoty, czarny, szary, biały
(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo,
gry on-line i aplikacje związane z grami, gry komputerowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, gry automatyczne
lub na żetony.

(111) 327292
(220) 2014 03 14
(151) 2019 12 30
(441) 2014 06 23
(732) BSH Hausgeräte GmbH, Monachium (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORDO
(540)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 7 odkurzacze, węże i ssawki do odkurzaczy, filtry
do odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, turboszczotki, urządzenia
do czyszczenia podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania płynnych
zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, układy ssące, układy ssące napędzane silnikami elektrycznymi, urządzenia elektryczne
do prania dywanów, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania
perfum lub środków dezynfekcyjnych, przyrządy elektryczne do woskowania i polerowania butów, elektryczne urządzenia do mycia,
urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania (elektryczne), instalacje centralne do odpylania próżniowego do celów czyszczących,
instalacje odpylające do czyszczenia, części zamienne do wyżej wymienionych artykułów.
(111) 327293
(220) 2014 04 30
(151) 2019 12 30
(441) 2014 08 18
(732) BSH Hausgeräte GmbH, Monachium (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROTECTO
(540)

(210) 428070

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 odkurzacze, węże i ssawki do odkurzaczy, filtry
do odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, turboszczotki, urządzenia
do czyszczenia podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania płynnych
zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, układy ssące, układy ssące napędzane silnikami elektrycznymi, urządzenia elektryczne
do prania dywanów, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania
perfum lub środków dezynfekcyjnych, przyrządy elektryczne do woskowania i polerowania butów, elektryczne urządzenia do mycia,
urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania (elektryczne), instalacje centralne do odpylania próżniowego do celów czyszczących,
instalacje odpylające do czyszczenia, części zamienne do wyżej wymienionych artykułów.
(111) 327294
(220) 2015 03 16
(210) 440276
(151) 2019 12 12
(441) 2015 07 06
(732)	GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGAZYN SUKCES
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, usługi finansowe, 38 usługi z zakresu agencji
informacyjnych, serwis internetowy, usługi telekonferencji i wideokonferencji, usługi agencji prasowych, transmisja przez telewizję
kablową, transmisja programów radiowych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi multimedialne, 42 usługi w zakresie informatyki:
konwersja danych i dokumentów na formę elektroniczną, opracowywanie i administrowanie stronami internetowymi dla osób trzecich,
prowadzenie portalu internetowego, opracowanie i gromadzenie informacji o pogodzie, modzie, wzornictwie, wyposażeniu wnętrz, 45
porady prawne, badania prawne, zarządzanie prawami autorskimi.
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(111) 327295
(220) 2015 04 07
(210) 441136
(151) 2019 11 27
(441) 2015 07 20
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITAL BOX
(510), (511) 5 dietetyczne substancje do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, odżywki, mineralne dodatki do żywności, preparaty witaminowe.
(111) 327296
(220) 2016 03 09
(210) 453354
(151) 2019 12 12
(441) 2016 06 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BELIN
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ-WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN
ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ogród Zdrowia
(510), (511) 29 suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku, koncentraty rosołowe, przecier pomidorowy, warzywa suszone,
grzyby suszone, zupy błyskawiczne, zupy w proszku, oleje jadalne,
zupy błyskawiczne, kostki bulionowe, 30 kawa, herbata, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, herbaty ziołowe i aromatyzowane,
kakao i wyroby na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady,
cukier, cukier wanilinowy, sól kuchenna, przyprawy, lód naturalny lub
sztuczny, przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe
uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie, sól jadalna,
sosy, marynaty zawierające przyprawy, glazury do wędlin, gluten jako
artykuł spożywczy, ocet, proszek do pieczenia, ciasta w proszku, cukier
waniliowy, musztardy, majonezy, 31 naturalne dodatki uszlachetniające do potraw, ciast, pieczywa i innych wypieków, ziarna zbóż, ziarna
słonecznika, maku, orzechy, migdały, daktyle, grzyby świeże.
(111) 327297
(220) 2016 03 18
(210) 453823
(151) 2019 12 12
(441) 2016 06 20
(732)	GOŁASZEWSKI PIOTR GIGAPRINT, Nowa Sól (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GIGAPRINT
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
akwaforty [grafika], albumy, almanachy [roczniki], bilety, bloki listowe [papeteria], bloki rysunkowe, broszury, cyfry [czcionki drukarskie],
czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, czcionki [cyfry i litery],
drukarskie zestawy przenośne [artykuły biurowe], etykiety nie z materiału tekstylnego, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza [do pakowania lub
zabezpieczania w transporcie], formularze [blankiety, druki], fotografie, galwanotypy [poligrafia], gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zrywania, kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kartki z życzeniami, karton, karton
z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty indeksowe, karty
pocztowe, katalogi, komiksy, urządzenia do stemplowania kopert
biurowych, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały do nauczania [z wyjątkiem aparatów], materiały piśmienne, matryce, matryce do druku ręcznego, notatniki [notesy], notesy podręczne, okładki,
obwoluty [papiernictwo], okólniki, oleodruki, kasetki ozdobne na papeterię [artykuły biurowe], papier, papier do elektrokardiografów,
papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania, papier do radiogramów, papier do zawijania, papier mâché, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy [materiały piśmienne],
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier Xuan [do chińskiego
malarstwa i kaligrafii], papier z miazgi drzewnej, płyty matrycowe,
podręczniki [książki], prospekty, przebitki [materiały piśmienne],
przezrocza [materiały piśmienne], publikacje, pudełka kartonowe
lub papierowe, rejestry, księgi główne [książki], rozkłady, repertuary
godzinowe [drukowane], rysunki [ryciny], skoroszyty na dokumenty,
szablony [artykuły piśmienne], szyldy z papieru lub z kartonu, śpiewniki, tablice obliczeniowe, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu
lub papieru, tablice szkolne, taśmy lub karty papierowe do zapisu
programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy papierowe, teczki,
skoroszyty [artykuły biurowe], wierszowniki, winkielaki, numeratory
[poligrafia], aparaty do wykonywania winiet, wydruki graficzne, wyroby z kartonu, zakładki do książek, karty zawiadomienia [artykuły

piśmienne], zeszyty, 35 edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, powielanie dokumentów, kolportaż próbek, usługi przeglądu prasy, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, edycja
tekstów, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru], wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 40 apreturowanie papieru, usługi
drukowania, drukowanie szablonów [wykroje, rysunki], grawerowanie, introligatorstwo, litografia-drukowanie, drukowanie offsetowe,
obróbka papieru, kopiowanie zdjęć.

(111) 327298
(220) 2018 04 03
(210) 484385
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 16
(732) WIELKOPOLSKIE ZAKŁADY MIĘSNE AGRICO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) qbek
(510), (511) 29 dania gotowe składające się głównie z mięsa.
(111) 327299
(220) 2018 09 03
(210) 490014
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) BEBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be BIO Ewa Chodakowska
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 05.03.11, 05.03.14, 26.01.15
(510), (511) 3 barwniki do celów kosmetycznych, kosmetyki, dezodoranty i antyperspiranty, perfumy i środki perfumeryjne, wody toaletowe, zapachowe i kolońskie, olejki eteryczne, mydła, mydła zapachowe, przeciwpotowe, maseczki kosmetyczne, kremy, lakiery
i odżywki do paznokci, środki do usuwania lakieru do paznokci, lotony do celów kosmetycznych, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, ołówki do oczu i brwi, kredki do ust, t)łyszczyki do ust, pomadki
ochronne do ust, cienie do powiek, podkłady, fluidy i puder do makijażu, zalotki do rzęs, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów i paznokci, środki do czyszczenia i wybielania zębów, środki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji rzęs, tusze do rzęs, ozdobne
kalkomanie do celów kosmetycznych, sztuczne włosy, rzęsy i paznokcie, preparaty do opalania i po opalaniu, talk kosmetyczny,
mleczka i toniki kosmetyczne, olejki i wazelina do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, preparaty do depilacji, preparaty do pielęgnacji i stylizacji włosów, farby i kremy koloryzujące do włosów,
henna, preparaty do usuwania farb do włosów, preparaty do trwałej
ondulacji, neutralizatory do trwałej ondulacji, kremy do prostowania
włosów, utrwalacze, lakiery do włosów, żele do włosów, pianki
do włosów, woski do włosów, kremy do włosów, guma do włosów,
olejki do włosów, nabłyszczacze do włosów, pasty do włosów, preparaty do rozjaśniania włosów, spraye do włosów, woda utleniona
do włosów, preparaty do regeneracji i rewitalizacji włosów, serum,
maseczki, balsamy i odżywki do włosów, szampony, preparaty
do golenia, płyny go goleniu, płyny, żele, kulki i sole do kąpieli, odświeżacze do ust, pumeks, saszetki zapachowe do bielizny, drewno
zapachowe, kadzidełka, naklejane ozdoby do paznokci, nasączane
chusteczki, potpourri, waciki, patyczki z watą do celów kosmetycznych, artykuły chemii gospodarczej: proszki, płyny, żele i tabletki
do prania, środki do płukania i zmiękczania tkanin, środki wybielające do prania i inne substancje stosowane w praniu, barwniki do użytku domowego, środki do mycia, czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki antypoślizgowe do podłóg, preparaty
antystatyczne do celów domowych, detergenty i środki odkażające,
odkamieniacze i preparaty do usuwania kamienia kotłowego oraz
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podobnych osadów do użytku domowego, preparaty do krochmalenia, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, preparaty do czyszczenia protez, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do udrożniania rur, płyny do spryskiwania szyb, chusteczki nasączane preparatami do czyszczenia, odświeżacze powietrza, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, preparaty do czyszczenia
tapet, terpentyna do odtłuszczania, wywabiacze plam, środki
do czyszczenia i konserwacji obuwia, środki do czyszczenia i konserwacji podłóg i mebli, środki do czyszczenia i konserwacji elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego i RTV, 35
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: barwniki do celów
kosmetycznych, kosmetyki, dezodoranty i antyperspiranty, perfumy
i środki perfumeryjne, wody toaletowe, zapachowe i kolońskie, olejki
eteryczne, mydła, mydła zapachowe, dezynfekujące, przeciwpotowe
i lecznicze, maseczki kosmetyczne, kremy, lakiery i odżywki do paznokci, środki do usuwania lakieru do paznokci, lotony do celów kosmetycznych, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, ołówki
do oczu i brwi oraz temperówki do tych ołówków, kredki do ust,
błyszczyki do ust, pomadki ochronne do ust, cienie do powiek, podkłady, fluidy i puder do makijażu, zalotki do rzęs, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów i paznokci, środki do czyszczenia i wybielania
zębów, środki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji
rzęs, tusze do rzęs, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych,
sztuczne włosy, rzęsy i paznokcie, preparaty do opalania i po opalaniu, talk kosmetyczny, mleczka i toniki kosmetyczne, olejki i wazelina
do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, preparaty do depilacji, preparaty do pielęgnacji i stylizacji włosów, farby i kremy koloryzujące do włosów, henna, preparaty do usuwania farb do włosów,
preparaty do trwałej ondulacji, neutralizatory do trwałej ondulacji,
kremy do prostowania włosów, utrwalacze, lakiery do włosów, żele
do włosów, pianki do włosów, woski do włosów, kremy do włosów,
guma do włosów, olejki do włosów, nabłyszczacze do włosów, pasty
do włosów, preparaty do rozjaśniania włosów, spraye do włosów,
woda utleniona do włosów, preparaty do regeneracji i rewitalizacji
włosów, serum, maseczki, balsamy i odżywki do włosów, szampony,
preparaty do golenia, płyny go goleniu, płyny, żele, kulki i sole do kąpieli, odświeżacze do ust, pumeks, saszetki zapachowe do bielizny,
drewno zapachowe, kadzidełka, naklejane ozdoby do paznokci, nasączane chusteczki, potpourri, waciki, patyczki z watą do celów kosmetycznych, artykuły chemii gospodarczej: proszki, płyny, żele i tabletki do prania, środki do płukania i zmiękczania tkanin, środki
wybielające do prania i inne substancje stosowane w praniu, barwniki do użytku domowego, środki do mycia, czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, środki antypoślizgowe do podłóg, preparaty
antystatyczne do celów domowych, detergenty i środki odkażające,
odkamieniacze i preparaty do usuwania kamienia kotłowego oraz
podobnych osadów do użytku domowego, preparaty do krochmalenia, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, preparaty do czyszczenia protez, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do udrożniania rur, płyny do spryskiwania szyb, chusteczki nasączane, preparaty do czyszczenia, odświeżacze powietrza, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, preparaty do czyszczenia
tapet, terpentyna do odtłuszczania, wywabiacze plam, środki
do czyszczenia i konserwacji obuwia, środki do czyszczenia i konserwacji podłóg i mebli, środki do czyszczenia i konserwacji elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego i RTV,
świece, znicze, świece ozdobne, świece okolicznościowe i świąteczne, świece zapachowe, świece woskowe, świece na bazie wosku
pszczelego, świeczki na choinkę, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność, dania dietetyczne, odżywki dla niemowląt, odżywki dla sportowców, napoje dietetyczne i energetyczne,
napoje i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, mleko w proszku i żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, balsamy do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł
kontaktowych, herbaty ziołowe do celów medycznych, herbaty lecznicze, intymne preparaty nawilżające, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, wkładki higieniczne, wkładki laktacyjne, papier i preparaty przeciw molom,
preparaty medyczne do odchudzania, odświeżacze do ubrań i tkanin, kadzidełka i środki do odstraszania owadów, pieluchy, pieluchomajtki, podpaski, tampony, płyny do płukania ust do celów farmaceutycznych, środki farmaceutyczne przeciw poceniu się ciała lub
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stóp, preparaty odświeżające powietrze, preparaty witaminowe, reklamowe wyroby z metali nieszlachetnych, figurki z metali nieszlachetnych, pilniki do paznokci, gilotynki i polerki do paznokci (elektryczne i nieelektryczne), przybory do manicure i pedicure, akcesoria
kosmetyczne, sztućce, 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, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, materiały reklamowe na nośnikach, multimedialne prezentacje reklamowe,
podkładki pod myszy, sprzęt, oprogramowanie i akcesoria komputerowe, gry komputerowe i konsole do gier, nośniki danych, sprzęt fotograficzny, sprzęt audio-video, elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia do gaszenia ognia,
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, rowery, motocykle, pojazdy lądowe, wodne i powietrzne, sztuczne ognie, breloki reklamowe, broszki, emblematy,
futerały, łańcuszki, medale, ozdoby z metali szlachetnych, wyroby
z metali szlachetnych, zegarki i zegary, monety okolicznościowe, puchary, statuetki i odznaki okolicznościowe, biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne, kamienie naturalne i syntetyczne, figurki z metali szlachetnych, instrumenty
muzyczne, książki, albumy, afisze, drukowane materiały reklamowe,
kalendarze, katalogi, ulotki, banery, notesy, zakładki do książek, artykuły piśmienne, artykuły papiernicze, etui na identyfikatory, podkładki pod kufle, materiały z papieru, folii, kartonu i tworzyw sztucznych do pakowania, serwetki stołowe papierowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, atlasy, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma i periodyki, emblematy, figurki z papieru mache, kalkomanie, karty pocztowe, obrazy oprawione lub nie,
mapy, materiały do modelowania, naklejki, obwoluty, prospekty,
przybory do pisania, ręczniki papierowe, ryciny, stemple, sprzęt biurowy, znaczki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, torby i torebki,
aktówki, torby i pokrowce na laptopy, plecaki, plecaki na laptopy, torby sportowe, walizki, kufry, kufry i walizki o przechowywania kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych, parasole, wyroby kaletnicze,
wyroby ze skóry i imitacji skóry, paski do odzieży, parasole ogrodowe
i plażowe, portfele i portmonetki, torby na zakupy, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, okulary, okulary przeciwsłoneczne, figurki
z kamienia, betonu lub marmuru, wyroby z drewna, korka, trzciny,
wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacje tych surowców lub z tworzyw sztucznych, meble, lustra, ramy obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny,
wikliny, meble ogrodowe, cateringowe i konferencyjne, meble ekspozycyjne, meble do salonów masażu, odnowy biologicznej i Spa,
fryzjerskich, piękności, manicure, pedicure, tatuażu i wizażu, meble
do gabinetów kosmetycznych, lampy i sprzęt oświetleniowy, parawany, stoiska wystawowe, stragany handlowe, stojaki, wieszaki, zasłony bambusowe i dekoracyjne, figurki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, akcesoria kosmetyczne, szczoteczki do paznokci,
gąbki, gąbeczki do nakładania makijażu, pędzle do makijażu, pędzle
do golenia, grzebienie i szczotki do włosów, szczoteczki do brwi,
przybory kosmetyczne, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
talerzyki papierowe i jednorazowego użytku, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, dozowniki mydła i papieru toaletowego, etui na grzebienie, pędzle i szczotki, kosmetyczki na przybory toaletowe i kosmetyki, mydelniczki, nici
dentystyczne, puderniczki, pojemniki i torby termoizolacyjne dla
żywności, namioty, namioty handlowe, namioty turystyczne, namioty rycerskie, namioty bankietowe, hangary, hale namiotowe, baldachimy i zadaszenia, w tym zwłaszcza dla imprez piknikowych, targów, wystaw, tarasów, ogrodów i zewnętrznych części lokali
usługowo-handlowych, daszki, zadaszenia do przyczep kempingowych, markizy, brezenty, liny, sznury, taśmy, plandeki, torby do pakowania z wyrobów tekstylnych, tekstylia i wyroby włókiennicze, pościel i ręczniki, serwetki stołowe tekstylne, narzuty na łóżka, koce,
obrusy, flagi tekstylne, odzież, obuwie i nakrycia głowy damskie,
męskie, dziecięce i sportowe, bielizna, futra, wyroby pasmanteryjne,
taśmowe smycze reklamowe, smycze sublimacyjne, smycze krótkie
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na rękę, smycze suwakowe, smycze silikonowe, opaski silikonowe
na rękę, taśma z nadrukiem sublimacyjnym, dodatki do smyczy reklamowych: klamry zatrzaskowe, karabińczyki, przywieszki, kółeczka,
szekle, taśma drukowana, taśma pasmanteryjna, taśma elastyczna,
emblematy reklamowe nie z metali szlachetnych, broszki reklamowe, sznurowadła, cyfry do znakowania odzieży, napy, ozdoby
do ubrań, obuwia i nakryć głowy nie z metali szlachetnych, ozdoby
do włosów, siatki n a włosy, szpilki do włosów, treski z włosów, włosy
sztuczne, włosy do przedłużania, sprzączki ozdobne do ubrań i obuwia, szelki do prowadzenia dzieci, reklamowe artykuły pasmanteryjne, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), gry, zabawki,
przyrządy, sprzęt i akcesoria gimnastyczne i sportowe, sprzęt sportowy, specjalistyczny sprzęt sportowy, ozdoby choinkowe, mięso, ryby,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, warzywa i grzyby, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne, zupy
jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty
mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne, żywność
przygotowywana z ryb, potrawy mięsne, potrawy mięsno-warzywne, potrawy warzywne, sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy,
kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony, masło,
miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, owoce kandyzowane,
pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa
owocowa, bakalie, rodzynki, sery i twarogi, skórki owocowe, wędliny,
ziemniaki zapiekane w cieście, frytki, gotowe bądź mrożone wyroby
garmażeryjne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, biszkopty,
bułeczki słodkie, bułki, chleb bezdrożdżowy, ciasta, mięso zapiekane
w cieście, ciasta mączne, ciasto, ciastka, chałwa, herbatniki, galaretki
owocowe, gofry, kanapki, kasze, makarony, makaron rurki, makaron
wstążki, potrawy na bazie mąki, potrawy na bazie ryżu, potrawy
na bazie makaronu, potrawy na bazie kaszy, muesli, naleśniki, pierożki, placki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, pudding, popcorn,
sajgonki, spaghetti, sushi, tabule [sałatka z kuskus], tarty (z nadzieniem z jajek, sera, boczku, itp), tarty (z owocami), tortille, aromaty
do żywności, cukierki, czekolada, majonezy, keczup, sosy mięsne,
warzywne i mięsno-warzywne, sosy do deserów, paszteciki, napoje
na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, pizze, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, sosy do sałatek, gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne, świeże warzywa i owoce, sałatki owocowe i warzywne,
orzechy, otręby zbożowe, zioła świeże, napoje bezalkoholowe, soki,
nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, napoje alkoholowe,
papierosy, tytoń, zapałki, wyroby dla palaczy, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach,
stoiskach handlowych, targach, pokazach i wystawach, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia dla potrzeb
targów i wystaw handlowo-reklamowych nie ujętych w innych klasach, rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji informacji handlowej, usługi biurowo-sekretarskie, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw i prognozy ekonomiczne, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, agencje public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama w prasie, radio, telewizji, na bilbordach, w Internecie oraz pozostałe formy reklamy, organizowanie
zapatrzenia i sprzedaży towarów i usług na rzecz osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni i nośników reklamowych, wynajem dystrybutorów automatycznych, uaktualnianie materiału reklamowego,
pośrednictwo i przedstawicielstwo handlowe, doradztwo związane
z kreowaniem wizerunku firm, usług i towarów, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, usługi w zakresie tworzenia, uaktualniania i funkcjonowania komputerowych baz danych, usługi portalu interneto-

wego poświęconego kosmetykom, modzie, zdrowiu, higienie i diecie, wyposażeniu wnętrz, sprzętowi Hi-fi, AGD i komputerowemu,
akcesoriom, przyrządom i sprzętowi gimnastycznemu i sportowemu, materiałom drukowanym, artykułom piśmiennym, artykułom
szkolnym i biurowym w celach promocyjnych, 44 usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, salony masażu, odnowy biologicznej i Spa, sauny, solana, aromaterapia, salony fryzjerskie, salony
piękności, manicure, pedicure, tatuowanie, zabiegi pielęgnacyjne
dla zwierząt, układanie kompozycji kwiatowych, usługi wizażu, doradztwo w zakresie higieny i urody ludzi i zwierząt, usługi medyczne,
organizowanie i prowadzenie wyjazdów, obozów i wczasów odchudzających obejmujących usługi zdrowotne w zakresie odchudzania,
salony odnowy biologicznej obejmujące zabiegi kosmetyczne i ćwiczenia poprawiające ogólny stan zdrowia, usługi portalu internetowego poświęconego pielęgnowaniu zdrowia i urody.
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(591) biały, czerwony, granatowy
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.10, 26.04.18, 26.02.05, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty do klejenia, gruntowania, preparaty do lutowania, substancje do naprawy opon, 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do nadawania połysku, preparaty
do usuwania rdzy, zmywacze silikonowe, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również paliwo silnikowe na bazie spirytusu), denaturat, dodatki
niechemiczne do paliw silnikowych, oleje do farb, oleje do natłuszczania, oleje silnikowe, środki do usuwania pyłu, 7 części zamienne do silników, filtry do maszyn nitrujących, filtry powietrza chłodnic silników,
filtry jako części maszyn i silników, części zamienne do maszyn rolniczych, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), brzeszczoty pił, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne szlifierskie, przyrządy do cięcia,
dźwignie, gwintownice, imadła, klucze, lewarki uruchamiane ręcznie,
łomy-drągi żelazne, pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, młotki, narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, nożyce,
nożycowe przyrządy ręczne, obcęgi, perforatory (narzędzia o napędzie ręcznym), pilniki, piły, piły wyrzynarki, przebijaki, pompki ręczne, rozwiertaki, przyrządy do cięcia rur, skrobaki, szczypce, kleszcze,
ręczne przyrządy do szlifowania i ścierania, śrubokręty, świdry, ręczne
tarcze szlifierskie, taśmy do przeciągania przewodów elektrycznych
(narzędzia), wiertarki piersiowe (świdry korbowe), wiertła, wycinarki,
szpachle, łopatki, 9 alarmy antywłamaniowe dla pojazdów: urządzenia chroniące przed kradzieżą, okulary ochronne dla motocyklistów,
okulary przeciwsłoneczne, dystrybutory paliwa, kaski ochronne dla
motocyklistów, odzież chroniąca przed wypadkami, odzież ochronna
dla motocyklistów, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, maski
ochronne, osłony przeciwodblaskowe, parkometry, pasy bezpieczeństwa do motocykli, radary, radia do pojazdów, rejestratory przebytej
drogi, rękawice ochronne dla motocyklistów, maski ochronne, filtry
do masek do oddychania, 12 pojazdy mechaniczne, silniki, części zamienne do pojazdów mechanicznych: akcesoria samochodowe ujęte
w tej klasie, przyczepy, naczepy, urządzenia elektroniczne chroniące
pojazdy przed kradzieżą: pojazdy jednośladowe, skutery, motorowery,
motocykle, quady, części zamienne do samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów, pojazdy mechaniczne, mechanizmy napędowe do pojazdów, przyczepy, przyczepy bagażowe, samochody,
silniki do pojazdów, części zamienne do pojazdów mechanicznych, samochodów osobowych i ciężarowych, naczep, przyczep, autobusów,
części konstrukcyjne do pojazdów, części karoserii do pojazdów, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie badania rynku,
sondaże opinii publicznej, zwłaszcza związane z tematyką motoryzacyjną, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień motoryzacji, zarządza-
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nie targami i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym,
pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie tych danych
i zarządzanie tymi danymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne, dostarczanie informacji
marketingowych, handlowych i statystycznych dotyczących biznesu,
pomoc w nawiązywaniu sieci kontaktów handlowych, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, organizowanie i prowadzenie imprez biznesowych w celach handlowych i reklamowych,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, przetwarzanie
danych, sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów i części zamiennych do samochodów,
skuterów, motocykli, motorowerów, quadów, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów i części zamiennych do pojazdów, sprzedaż hurtowa i detaliczna przez internet samochodów, skuterów, motorowerów,
motocykli, quadów i części zamiennych do samochodów, skuterów,
motorowerów, motocykli, quadów, sprzedaż przez internet pojazdów
i części zamiennych do pojazdów, reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie promocyjnych planów motywacyjnych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
promocja sprzedaży, reklama i promocja sprzedaży dotyczącej towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, usługi pośrednictwa handlowego
i doradztwa w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów silnikowych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie
organizowania pokazów towarów związane ze sprzedażą, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, 37 usługi w zakresie obsługi i napraw
pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep, statków, platform, konstrukcji pływających, usługi warsztatów naprawy pojazdów, serwisowanie urządzeń: obsługa pojazdów, mycie pojazdów, naprawa pojazdów, regulacja pojazdów: usługi tuningu pojazdów, regeneracja części
zamiennych do pojazdów mechanicznych, silników pojazdów, usługi
instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, 39 usługi w zakresie wynajmu i wypożyczania pojazdów, ciężarówek, przyczep, naczep,
samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów i innych
pojazdów, wynajem narzędzi, maszyn i urządzeń do obsługi i napraw
pojazdów-mechanicznych, przyczep, statków, platform, konstrukcji
pływających, sprzętu do konserwacji pojazdów, urządzeń do czyszczenia pojazdów, 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi
w zakresie organizowania krajowych, zagranicznych rajdów i wyścigów rowerowych, motorowych, samochodowych, imprez promocyjnych sportowych, rozgrywek sportowych i zawodów sportowych,
usługi związane z ustawicznym kształceniem dorosłych, 42 doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, oprogramowania, prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, prowadzenie portali internetowych o charakterze branżowym,
w szczególności dotyczących tematyki motocykli, skuterów, quadów
i sportu samochodowego, administrowanie stronami komputerowymi
(internetowymi), badania techniczne, badania samochodów.

(111) 327301
(220) 2019 05 10
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) RÓŻANKA MARCEL, Piekary Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obers lesien OBERSCHLESIEN
(540)

(210) 499577

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.11, 14.07.01
(510), (511) 41 produkcja muzyczna.
(111) 327302
(151) 2019 12 30

(220) 2014 07 17
(441) 2014 10 27

(210) 431233
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(732) WIEROMIEJCZYK MICHAŁ WIKTOR, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SpokoLEKCJE
(540)

(591) żółty, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 alkohol, chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych,
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe do benzyny, spirytus
drzewny, produkty do destylacji drzewnego spirytusu, konserwanty
do farmaceutyków, substancje chemiczne do fermentacji wina, preparaty do oczyszczania gazu, glikol, etery glikolu, ketony, kleje do celów
przemysłowych, sól do konserwowania, inna niż do żywności, preparaty
przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty chemiczne dla przemysłu, silikony, środki chemiczne zapobiegające
tworzeniu się plam na tkaninach, dodatki do tytoniu, preparaty do wulkanizacji, 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do użytku domowego, saszetki zapachowe
do bielizny, środki do namaczania bielizny, preparaty do czyszczenia,
preparaty do depilacji, preparaty do usuwania farb, preparaty do golenia, zestawy kosmetyków, esencje mięty, mydła, paski do odświeżania
oddechu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do odymiania, perfumy, szampony, 4 smary do butów, świeczki na choinki, knoty do lamp,
knoty do świec, 24 adamaszek, aksamit, materiały nie przepuszczające
gazów na balony lotnicze, barchan, bielizna domowa, bielizna kąpielowa, materiały na bieliznę osobistą, bielizna pościelowa, bielizna stołowa
nie papierowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe, brokaty, całuny, ceraty, chorągiewki, tekstylne chusteczki do nosa, pokrowce materiałowe
na deski toaletowe, drelichy, drogiet, drukowane tkaniny perkalowe,
dzianina, dżersej, etykiety z materiału, filc, firanki, flagi nie papierowe,
flanela, flanela sanitarna, gaza, materiały pokryte motywami rysunkami
do haftowania, jedwab, kaliko, kapy na łóżka, klejonka, kołderki do przykrywania nóg, płótno konopne, tkaniny konopne, tkanina z kordonka,
kotary na drzwi, krepa, krepon, narzuty na łóżka, marabut, materiały
lepkie przyklejane na gorąco, materiały tekstylne, materiały tekstylne
nietkane, materiały z juty, pokrowce ochronne na meble, moleskin,
moskitiery, narzuty pikowane, obicia ścienne z materiałów tekstylnych,
obrusy na stół, tkaniny do obuwia, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, okładziny do mebli z tworzyw sztucznych, tkaniny z ostnicy, papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótna do gobelinów
i haftów, płótno, płótno klejowe inne niż do materiałów piśmiennych,
podstawki pod kieliszki, podszewki, podszewki do kapeluszy, pokrowce do drukarek z materiałów tekstylnych, pokrowce na poduszki, pokrowce ochronne na meble, pokrycie na materace, poszewki, poszewki
na poduszki, pościel, prześcieradła, przykrycia na łóżka, tkaniny z ramii,
ratyna, ręczniki do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, rękawice toaletowe, płótna do sera, serwetki stołowe tekstylne, serwetki tekstylne,
serwetki tekstylne do demakijażu, serwety na stół nie papierowe, sukna bilardowe, szewiot, sztandary, ścierki do osuszania szkła, poszwy
zastępujące prześcieradła, tafta, tekstylne materiały do filtrowania, tiul,
tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny
elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny nie przepuszczające gazów
na balony aerostatyczne, tkaniny obiciowe, tkaniny płócienne na buty,
tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, trykot, substytuty tkanin z tworzyw sztucznych,
uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, materiał na worki, wsypa,
pokrowce na materace, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, zefir, 26 aplikacje, cyfry do znakowania bielizny, litery
do znakowania bielizny, błyskotki do ubrań, brody sztuczne, broszki,
czepki do farbowania włosów, łaty przyklejane na gorąco do dekoracji
artykułów tekstylnych, wstęgi do dekorowania, emblematy nie z metali
szlachetnych, emblematy ozdobne, frędzle, galony, girlandy sztuczne,
grzybki do cerowania, guziki, hafty, ozdoby do kapeluszy nie z metali
szlachetnych, kokardy do włosów, koraliki inne niż do robienia biżuterii,
koronki wełniane, koronkowe ozdoby, szpilki do kręcenia włosów, kwiaty sztuczne, wieńce z kwiatów sztucznych, łaty przyklejane na gorąco

120

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 5/2020

do reperacji wyrobów włókienniczych, owoce sztuczne, ozdoby, ozdoby
do włosów, papiloty, artykuły pasmanteryjne, artykuły pasmanteryjne
z wyjątkiem nici, peruki, pióra ptasie, zapięcia do podwiązki, pompony,
spinki do włosów, strusie pióra, suwaki, sznurowadła do butów, sztuczne
brody, sztuczne owoce, sztuczne rośliny, sztuczne wąsy, sztuczne włosy,
tupety, peruczki, warkocze z włosów, wstążki, wstążki do włosów, wstęgi do dekorowania, zapięcia do podwiązek, zapięcia do staników, złote
hafty, 41 doradztwo zawodowe, usługi związane z organizowaniem
i obsługą dyskotek, salony gier, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi kasyn, usługi klubowe, usługi klubów
zdrowia, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów
innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, rozrywka, informacja o rozrywce, wypożyczanie sprzętu sportowego, sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, studia filmowe, montaż
taśm wideo, wypożyczanie taśm wideo, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie
zabawek, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją.

(111) 327303
(220) 2014 07 17
(210) 431232
(151) 2019 12 30
(441) 2014 10 27
(732) WIEROMIEJCZYK MICHAŁ WIKTOR, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spoko :)
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 alkohol, chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych,
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe do benzyny, spirytus
drzewny, produkty do destylacji drzewnego spirytusu, konserwanty
do farmaceutyków, substancje chemiczne do fermentacji wina, preparaty do oczyszczania gazu, glikol, etery glikolu, ketony, kleje do celów
przemysłowych, sól do konserwowania, inna niż do żywności, preparaty
przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], preparaty chemiczne dla przemysłu, silikony, środki chemiczne zapobiegające
tworzeniu się plam na tkaninach, dodatki do tytoniu, preparaty do wulkanizacji, 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do użytku domowego, saszetki zapachowe
do bielizny, środki do namaczania bielizny, preparaty do czyszczenia,
preparaty do depilacji, preparaty do usuwania farb, preparaty do golenia, zestawy kosmetyków, esencje mięty, mydła, paski do odświeżania
oddechu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do odymiania [perfumy], perfumy, szampony, 4 smary do butów, świeczki na choinki, knoty
do lamp, knoty do świec, 24 adamaszek, aksamit, materiały nie przepuszczające gazów na balony lotnicze, barchan, bielizna domowa, bielizna kąpielowa, materiały na bieliznę osobistą, bielizna pościelowa,
bielizna stołowa nie papierowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe,
brokaty, całuny, ceraty, chorągiewki, tekstylne chusteczki do nosa, pokrowce materiałowe na deski toaletowe, drelichy, drogiet, drukowane
tkaniny perkalowe, dzianina, dżersej, etykiety z materiału, filc, firanki,
flagi nie papierowe, flanela, flanela sanitarna, gaza, materiały pokryte
motywami rysunkami do haftowania, jedwab, kaliko, kapy na łóżka, klejonka, kołderki do przykrywania nóg, płótno konopne, tkaniny konopne,
tkanina z kordonka, kotary na drzwi, krepa, krepon, narzuty na łóżka, marabut, materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały tekstylne, materiały tekstylne nietkane, materiały z juty, pokrowce ochronne na meble,
moleskin, moskitiery, narzuty pikowane, obicia ścienne z materiałów
tekstylnych, obrusy na stół, tkaniny do obuwia, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, okładziny do mebli z tworzyw sztucznych,

tkaniny z ostnicy, papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótna
do gobelinów i haftów, płótno, płótno klejowe inne niż do materiałów
piśmiennych, podstawki pod kieliszki, podszewki, podszewki do kapeluszy, pokrowce do drukarek z materiałów tekstylnych, pokrowce na poduszki, pokrowce ochronne na meble, pokrycie na materace, poszewki,
poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła, przykrycia na łóżka, tkaniny
z ramii, ratyna, ręczniki do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, rękawice
toaletowe, płótna do sera, serwetki stołowe tekstylne, serwetki tekstylne, serwetki tekstylne do demakijażu, serwety na stół nie papierowe,
sukna bilardowe, szewiot, sztandary, ścierki do osuszania szkła, poszwy
zastępujące prześcieradła, tafta, tekstylne materiały do filtrowania, tiul,
tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny
elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny nie przepuszczające gazów
na balony aerostatyczne, tkaniny obiciowe, tkaniny płócienne na buty,
tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, trykot, substytuty tkanin z tworzyw sztucznych,
uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, materiał na worki, wsypa,
pokrowce na materace, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, zefir, 26 aplikacje, cyfry do znakowania bielizny, litery
do znakowania bielizny, błyskotki do ubrań, brody sztuczne, broszki,
czepki do farbowania włosów, łaty przyklejane na gorąco do dekoracji
artykułów tekstylnych, wstęgi do dekorowania, emblematy nie z metali
szlachetnych, emblematy ozdobne, frędzle, galony, girlandy sztuczne,
grzybki do cerowania, guziki, hafty, ozdoby do kapeluszy nie z metali
szlachetnych, kokardy do włosów, koraliki inne niż do robienia biżuterii,
koronki wełniane, koronkowe ozdoby, szpilki do kręcenia włosów, kwiaty sztuczne, wieńce z kwiatów sztucznych, łaty przyklejane na gorąco
do reperacji wyrobów włókienniczych, owoce sztuczne, ozdoby, ozdoby
do włosów, papiloty, artykuły pasmanteryjne, artykuły pasmanteryjne
z wyjątkiem nici, peruki, pióra ptasie, zapięcia do podwiązki, pompony,
spinki do włosów, strusie pióra, suwaki, sznurowadła do butów, sztuczne
brody, sztuczne owoce, sztuczne rośliny, sztuczne wąsy, sztuczne włosy,
tupety, peruczki, warkocze z włosów, wstążki, wstążki do włosów, wstęgi
do dekorowania, zapięcia do podwiązek, zapięcia do staników, złote hafty, 41 doradztwo zawodowe, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, salony gier, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe,
informacja o imprezach rozrywkowych, usługi związane z organizacją
imprez karaoke, usługi kasyn, usługi klubowe, usługi klubów zdrowia,
usługi w zakresie kompozycji muzycznych, organizowanie konkursów,
organizowanie loterii, nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, rozrywka, informacja
o rozrywce, wypożyczanie sprzętu sportowego, sporządzanie napisów
do filmów w wersji oryginalnej, studia filmowe, montaż taśm wideo,
wypożyczanie taśm wideo, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie zabawek,
organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją.

(111) 327304
(220) 2014 09 15
(151) 2019 12 18
(441) 2015 01 05
(732)	NESPERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(591) ciemnoróżowy
(531) 17.02.04, 29.01.01

(210) 433375
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(510), (511) 3 kosmetyki, brwi, barwniki, preparaty do depilacji, rzęsy
sztuczne, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów.

(111) 327305
(220) 2014 09 15
(151) 2019 12 18
(441) 2015 01 05
(732)	NESPERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 433380

(210) 433384

(591) niebieski, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 wykrojniki do metali, tłoczniki do metali, narzędzia wielotaktowe, 9 osprzęt elektro-energetyczny, urządzenia i przyrządy
do celów elektrycznych: złącza, złączki, zaciski przekłuwające, zaciski prądowe, uchwyty krańcowo-odciągowe, uchwyty uniwersalno-przelotowe, uchwyty przelotowo-narożne, trzony hakowe, uchwyty
wysięgnika, haki nakrętne, bezpieczniki napowietrzno-słupowe,
bezpiecznikowe złącza fazowe, uchwyty dystansowe, uchwyty kabla
izolowane, łączniki jednowidlaste, łączniki dwuwidlaste, konstrukcje
z hakiem i na obejmie, wysięgniki lampowe, poprzeczniki, próbniki
i wskaźniki napięć, 40 przetwórstwo tworzyw sztucznych.
(111) 327308
(220) 2014 11 19
(151) 2019 12 12
(441) 2015 03 02
(732)	ENJOY VIBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 27.05.01, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 32 ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, jabłkowy sok, koktajle bezalkoholowe, lemoniada,
wody mineralne jako napoje, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe bezalkoholowe, soki owocowe, woda jako napoje, woda gazowana, woda
mineralna jako napoje, 35 sprzedaż ekstraktów owocowych bezalkoholowych, sprzedaż esencji do produkcji napojów, sprzedaż soku
jabłkowego, sprzedaż koktajli bezalkoholowych, sprzedaż lemoniady, sprzedaż wody mineralnej jako napojów, sprzedaż napojów bezalkoholowych, sprzedaż napojów bezalkoholowych na bazie aloesu,
sprzedaż napojów izotonicznych, sprzedaż napojów na bazie owoców lub warzyw, sprzedaż napojów owocowych bezalkoholowych,
sprzedaż soków owocowych, sprzedaż wody jako napojów, sprzedaż
wody gazowanej, sprzedaż wody mineralnej jako napojów.
(111) 327309
(220) 2014 12 16
(151) 2019 11 08
(441) 2015 03 30
(732) PLAČKO JOZEF, ŽILINA (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) syphon
(540)

(591) ciemnoróżowy, czarny
(531) 17.02.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, brwi, barwniki, preparaty do depilacji, rzęsy
sztuczne, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów .
(111) 327307
(220) 2014 09 15
(151) 2019 11 27
(441) 2015 01 05
(732) MORZYŃSKI WOJCIECH ELEKTRO-MET,
Zamość k/Bydgoszczy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ELEKTRO-MET
(540)

(540) vibe vitamin water
(540)

(210) 433377

(531) 17.02.04, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, brwi, barwniki, preparaty do depilacji, rzęsy
sztuczne, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów.
(111) 327306
(220) 2014 09 15
(151) 2019 12 18
(441) 2015 01 05
(732)	NESPERTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAMOND COSMETICS
(540)
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(210) 436885

(531) 01.15.21, 27.05.01
(510), (511) 1 substancje chemiczne, preparaty i gazy do produkcji napojów, ujęte w tej klasie, 6 metalowe butelki i pojemniki, w tym części
i akcesoria do nich ujęte w tej klasie, 7 maszyny i urządzenia do produkcji
napojów, maszyny i urządzenia do butelkowania oraz napełniania gazami
butelek i pojemników oraz części i akcesoria do nich, ujęte w tej klasie, 21
niemetalowe butelki i pojemniki na żywność i napoje, niemetalowe i nieelektryczne przybory i urządzenia kuchenne i gospodarstwa domowego
do produkcji napojów, w tym części i akcesoria do nich, ujęte w tej klasie,
32 preparaty do produkcji napojów, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa,
w tym za pośrednictwem Internetu, towarów ujętych w klasach 1, 6, 7 i 21,
pośrednictwo w sprzedaży towarów ujętych w klasach 1, 6, 7 i 21, organizowanie wystaw w celach reklamowych i handlowych, reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, marketing, usługi w zakresie
zamówień handlowych na rzecz osób trzecich (zakupu towarów i usług
dla innych przedsiębiorstw), prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, 39 przechowywanie, wynajem, pakowanie
i dostawa metalowych butli zawierających gazy, napełnianie gazem butelek metalowych, napełnianie butelek dwutlenkiem węgla.
(111) 327310
(220) 2015 02 09
(210) 438708
(151) 2019 12 03
(441) 2015 05 25
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) abc NA KOŁACH
(540)

(210) 433999
(591) zielony, pomarańczowy, biały
(531) 01.03.02, 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 12 części nadwozia pojazdów, części karoserii pojazdów,
części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części blacharskie do karoserii pojazdów [ukształtowane], 39
usługi transportowe.

(111) 327311
(220) 2015 03 09
(151) 2019 12 10
(441) 2015 06 22
(732) BARTER COAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTER COAL
(540)

(210) 439952

(111) 327315
(220) 2015 09 21
(210) 447157
(151) 2019 10 18
(441) 2015 12 21
(732) IMAŃSKA-BIEDNIK AGNIESZKA SKIN CLINIC, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SC S-CLINIC
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 14.07.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węgla, koks, mieszaniny węgla z biokomponentami, mieszaniny węgla z bimasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy, węgiel kamienny, węgiel drzewny, 35 usługi
pośrednictwa w handlu węglem i innymi paliwami stałymi oraz paliwami płynnymi, kruszywami i maszynami węglowymi, usługi hurtowni/placu opałowego z węglem i materiałami węglopochodnymi,
39 magazynowanie, pakowanie, składowanie i rozładunek węgla
i produktów węglopochodnych, dystrybucja, dostarczanie i transport węgla i produktów węglopochodnych.
(111) 327312
(220) 2015 07 15
(210) 444821
(151) 2019 11 27
(441) 2015 10 26
(732) OSTEOPLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OSTEOPLANT
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, chirurgiczne, stomatologiczne i weterynaryjne (implanty zastępujące lub poprawiające połączenia stawowe: w tym protezy stawów oraz instrumenty do ich wszczepiania, gwoździe chirurgiczne śródszpikowe, blokowane i nieblokowane,
wkręty kostne, śruby stosowane w chirurgii kostnej, klamry kostne, płytki:
proste, kątowe, kształtowe, mikropłytki, płytki blokowane, stabilizatory.
aparaty i instrumenty chirurgiczne do ich wszczepiania, piły, narzędzia
do celów chirurgicznych, zwłaszcza do chirurgii kostnej, instrumentaria
do bezgipsowego leczenia złamań kości, aparatura i instrumenty do chirurgii ogólnej, dłuta i wiertła chirurgiczne, chirurgiczne instrumenty
ręczne, napędzane instrumenty i aparaty chirurgiczne oraz implanty stomatologiczne, nadbudowy protetyczne, protezy dentystyczne zębów,
szczęki sztuczne, zęby sztuczne oraz instrumentaria stomatologiczne,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
wyroby wykonane ze stali, stopów, tworzyw stosowanych w medycynie .
(111) 327313
(220) 2015 09 18
(210) 447133
(151) 2019 11 12
(441) 2015 12 21
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OILS TREASURE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki do ciała, żele pod prysznic, balsamy
do ciała, kremy.
(111) 327314
(151) 2019 11 12

(220) 2015 09 18
(441) 2015 12 21

(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bebeauty oils treasure
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki do ciała, żele pod prysznic, balsamy
do ciała, kremy.

(210) 447135

(531) 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie prowadzenia salonu piękności,
oczyszczanie skóry, usługi makijażu, karboksyterapia, mezoterapia,
manicure, pedicure, wykonywanie zabiegów podologicznych, regulacja brwi, pokrywanie rzęs i brwi henną, przedłużanie rzęs, wykonywanie makijażu permanentnego, wykonywanie zabiegów eksfioliacji
chemicznej i mechanicznej za pomocą kwasów, mikronakłówanie,
depilacja woskiem, przekłuwanie uszu, wykonywanie peelingu, wykonywanie zabiegów infuzji tlenowej .
(111) 327316
(220) 2015 09 29
(210) 447484
(151) 2019 12 03
(441) 2016 01 04
(732)	NOWARA MAREK DOLNOŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO
HANDLOWY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LAGUNA CAFÉ
(540)

(591) żółty
(531) 26.01.06, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 36 zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami na zlecenie, 39 turystyka (zwiedzanie), organizacja turystyki.
(111) 327317
(220) 2018 09 04
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) CZARNOWSKI MARCIN ALTIVA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BETONUJ.PL
(540)

(210) 490062

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 24.17.02, 26.11.01,
26.11.08, 26.11.10, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 6 rusztowania metalowe, ogrodzenia metalowe, bramy
metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, 19 rusztowania niemetalowe, drewno budowlane, 37
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instalowanie drzwi i okien, wynajem sprzętu budowlanego, montaż
rusztowań, tapetowanie, tynkowanie.

(111) 327318
(220) 2018 09 25
(210) 490971
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BANDIT BAY
(510), (511) 33 rum.
(111) 327319
(220) 2018 09 25
(210) 490973
(151) 2019 12 19
(441) 2019 08 26
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AREOMAGIC
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, środki do oczyszczania powietrza,
środki do odświeżania powietrza, odświeżacze do ubrań .
(111) 327320
(220) 2018 10 04
(210) 491249
(151) 2019 12 02
(441) 2019 01 14
(732) PROPCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
WARSZAWA (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BTS BUILD TO SUIT
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie,
pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi agencji nieruchomości,
usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, usługi zarządzania
i administrowania budynkami mieszkalnymi i biurowymi, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agentów zajmujących się
zarządzaniem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości,
usługi wyceny nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli,
usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych
i biurowych, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych, usługi
organizowania finansowania zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie nieruchomości, usługi
inwestora zastępczego, usługi kompanii holdingowej: zarządzanie
przedsiębiorstwami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego,
rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych,
skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości,
usługi finansowania nieruchomości, usługi wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi nabywania nieruchomości
na rzecz osób trzecich, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, timesharing
nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie współwłasności nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie
nieruchomości, usługi udzielania informacji o powyższych usługach,
37 konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, wznoszenie budynków i nieruchomości, usługi
w zakresie budowy i konserwacji, instalowanie oprzewodowania
lub okablowania, wyposażenie nieruchomości komercyjnych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane: budowa
nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrz, usługi
budowlano-remontowe w zakresie budynków, montaż rusztowań,
izolowanie budynków, usługi murarskie, wykonywanie instalacji
elektrycznych w budynkach, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych, instalowanie, naprawy i konserwacja
dźwigów osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów,
zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo, posadz-
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karstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka
budynków, budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawy instalacji
ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, wynajem maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, 42 usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz
mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, usługi projektowania
architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór
techniczny), usługi projektowania budynków, konstrukcji budowlanych, usługi projektowania konstrukcji metalowych, doradztwo budowlane i w zakresie realizacji konstrukcji budowlanych.

(111) 327321
(220) 2018 10 04
(210) 491262
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 19
(732) CHODKIEWICZ ROBERT JERZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fachowy kominiarz
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 01.15.11, 26.01.01, 26.01.05, 09.07.01, 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 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, audycje, filmy
i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, karty magnetyczne, 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 fotograficznej, 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, 41
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania
nauki i szkoleń, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, 45 usługi prawne, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.
(111) 327322
(220) 2018 10 18
(210) 491776
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) FRÖHLICH MARCIN PLAYROOM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SECRET PLACE SALON ZMYSŁÓW
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(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), rury sztywne stosowane w budownictwie, w szczególności: rury ceramiczne, kanały
nie z metalu do instalacji wentylacyjnych grzewczych i klimatyzacyjnych, kominy prefabrykowane, gotowe części niemetalowe przewodów kominowych, niemetalowe części fasonowe dla rur kominowych,
prefabrykowane wentylacyjne kanały kablowe, prefabrykowane wielofunkcyjne węże które mają co najmniej jedną funkcję wyżej wymienionych towarów, części zamienne do wyżej wymienionych towarów.

(540)

(591) czarny, biały, srebrny
(531) 14.05.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 intymne preparaty nawilżające, 35 handel
detaliczny masażerami do użytku osobistego.
(111) 327323
(220) 2018 10 22
(210) 491878
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 12
(732)	GESTVINUS – INVESTIMENTOS E SERVIÇOS VITIVINÍCOLAS E
COMERCIAIS, SA., Estremoz (PT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINE WITH ROOTS PRODUCT OF PORTUGAL
(540)

(591) biały, żółty, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.16, 29.01.14
(510), (511) 33 wina pochodzące z Portugalii.
(111) 327324
(220) 2018 10 23
(210) 491889
(151) 2019 12 12
(441) 2019 07 29
(732) MARCINIAK BEATA LA CREPERIE, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LA CREPERIE naleśnikarnia
(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony, jasnoniebieski, turkusowy,
fioletowy, czerwony, jasnoczerwony, żółty
(531) 07.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego: mięso, ryby ,drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane, owoce i warzywa, jaja, mleko, przetwory mleczne, galaretki, kompozycje owoców przetworzonych, oleje i tłuszcze jadalne, żywność przygotowana z mięsa, warzyw, owoców i ryb, koktajle,
substytuty mleka, 30 kawa, kakao, herbata, aromaty do ciast, ciasto
do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, mąka i przetwory zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, syropy, sosy (przyprawy),
przyprawy, pesto, sorbety, zagęszczacze, naleśniki, wyroby cukiernicze, zioła do celów spożywczych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary szybkiej obsługi
(snack-bary), usługi zaopatrzenia w żywność, usługi barowe, bary
szybkiej obsługi (snack bary).
(111) 327325
(220) 2018 10 26
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 12
(732) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) System kominowy WULKAN CI-eko

(210) 492047

(111) 327326
(220) 2018 10 26
(210) 492065
(151) 2019 12 06
(441) 2019 03 11
(732)	HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) RAFFAELLO Semi Sweet Taste NOBILE ECCELLENTE
(540)

(591) niebieski, czerwony, biały, szary, zielony
(531) 19.07.25, 27.05.01, 29.01.15, 03.01.02, 24.01.05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, wina, brandy, rumy, likiery,
koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, esencje
i ekstrakty alkoholowe.
(111) 327327
(220) 2018 11 09
(210) 492550
(151) 2019 12 11
(441) 2018 12 17
(732)	Lorenz Snack-World Holding GmbH, Hannover (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lorenz MONSTER MUNCH Mr BIG Original Większe DUSZKI
Więcej ZABAWY
(540)

(591) granatowy, czerwony, zielony, niebieski, biały, beżowy, żółty
(531) 29.01.15, 08.07.08, 04.05.05, 04.05.21, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03,
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 19.03.03, 19.03.05,
26.11.06, 26.11.08, 26.11.12, 26.04.03, 26.04.06, 26.04.18, 25.07.25
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytłaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, przekąski ziemniaczane,
suszone owoce, przekąski na bazie owoców, 30 przekąski zbożowe
wytłaczane, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski pszenne,
przekąski kukurydziane, pikantne krakersy, przekąski w formie precla.
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(111) 327328
(220) 2018 12 11
(151) 2019 12 10
(441) 2019 06 24
(732) MICHALSKI DANIEL, Koło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) !CAN APPAREL
(540)

(210) 493718

(111) 327329
(220) 2018 12 11
(210) 493742
(151) 2019 12 05
(441) 2019 06 24
(732) INSPORT NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janów Lubelski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSPORT NUTRITION
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.04.05, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne
do żywności, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczna żywność
przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, żywność dietetyczna do celów leczniczych.
(111) 327330
(220) 2018 12 20
(151) 2019 12 12
(441) 2019 07 22
(732) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1947 ZIELONA BUDKA
(540)

dów, sorbetów. lodów w proszku, preparatów do sporządzania lodów,
środków wiążących do produkcji lodów, sosów do lodów i deserów, wafli i rożków do lodów, ozdób jadalnych do lodów i deserów.

(111) 327331
(220) 2018 12 20
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1947 ZIELONA BUDKA LODY ZE SMAKIEM
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.

(210) 494120

(591) zielony, złoty
(531) 27.05.01, 26.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wyroby cukiernicze i słodycze, wyroby lodowe i desery lodowe, lody, lody smakowe,
lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery lodowe, lody,
sorbety lodowe z dodatkiem bakalii, galaretek owocowych, ciastek,
kawałków owoców, sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania
lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lodów i deserów,
wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, 40 produkcja na rzecz
osób trzecich wyrobów cukierniczych i słodyczy, mrożonych wyrobów
cukierniczych i słodyczy, wyrobów lodowych i deserów lodowych, lo-
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(210) 494121

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i w napoje, lodziarnie,
kawiarnie, kafeterie, bary, restauracje.
(111) 327332
(220) 2018 12 20
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1947 ZIELONA BUDKA
(540)

(210) 494123

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wyroby cukiernicze i słodycze, wyroby lodowe i desery lodowe, lody, lody smakowe, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery
lodowe, lody, sorbety lodowe z dodatkiem bakalii, galaretek owocowych, ciastek, kawałków owoców, sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy
do lodów i deserów, wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, 40 produkcja na rzecz osób trzecich wyrobów cukierniczych
i słodyczy, mrożonych wyrobów cukierniczych i słodyczy, wyrobów
lodowych i deserów lodowych, lodów, sorbetów, lodów w proszku,
preparatów do sporządzania lodów, środków wiążących do produkcji lodów, sosów do lodów i deserów, wafli i rożków do lodów, ozdób
jadalnych do lodów i deserów.
(111) 327333
(220) 2018 12 20
(210) 494134
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) BYGAR ARTUR PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE
ELSTAR ELECTRIC, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ELSTAR ELECTRIC
(540)

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 26.02.18, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe szafki (inne niż meble), metalowe pudła
i metalowe obudowy, kanały i półki kablowe z metalu, szafki, pudła
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i szuflady z metalu (inne niż meble) do transportu, przechowywania
i/lub instalacji elementów elektrycznych i elektronicznych, moduły
konstrukcyjne z metalu do składania tablic sterowniczych i szafek
sterowniczych, 7 rozdzielające urządzenia elektryczne, 9 aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej,
aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, elektroniczne układy logiczne, elektryczne instalacje do kontroli dostępu,
elektryczne instalacje sterujące, elektryczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, elektryczne urządzenia kontrolne, elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia łącznościowe, elektryczne urządzenia połączeniowe, elektryczne urządzenia
pomiarowe, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne
urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia sterujące procesami, elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, elektryczne urządzenia wspomagające, elektryczne urządzenia zdalnego sterowania,
elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, instalacje
automatyczne do sterowania dostępem, instalacje do kontroli przepływu [elektryczne], instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektrycznego okablowania, instalacje szerokopasmowe, monitorujące
urządzenia [elektryczne], monitorujące urządzenia bezpieczeństwa
[elektryczne], monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne], instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, układy elektroniczne, układy elektryczne, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii
elektrycznej, urządzenia do przechowywania danych [elektryczne
lub elektroniczne], urządzenia do regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], urządzenia do sterowania procesami [elektryczne], urządzenia do wyświetlania wyników [elektryczne], urządzenia elektryczne do monitorowania sieci
zasilającej, urządzenia elektryczne do sterowania, urządzenia monitorujące, elektryczne, urządzenia sterujące elektryczne, urządzenia
zamykające bezpieczeństwa [elektryczne], urządzenia zwalniające
do zamykania [elektryczne], 11 elektryczne instalacje oświetleniowe,
elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, instalacje oświetlenia awaryjnego, instalacje oświetleniowe, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa na rzecz osób trzecich powyższych towarów, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty
handlowej w Internecie, organizowanie targów, wystaw i pokazów
związanych z promocją powyższych towarów, 37 instalacja urządzeń
elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
sieci łączności elektronicznej, instalowanie systemów komputerowych wykorzystujących półprzewodnikowe obwody elektroniczne,
konserwacja elektrycznych systemów handlowych, konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, naprawa linii wysokiego napięcia, naprawa urządzeń elektrycznych, renowacja instalacji
elektrycznych, serwisowanie sieci elektrycznych, usługi w zakresie
eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych.

(111) 327334
(220) 2018 12 20
(210) 494137
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vetingo
(540)

(591) ciemnoczerwony, biały
(531) 27.05.01, 24.13.01, 29.01.12

(510), (511) 14 breloki do kluczy, 16 broszury, blankiety, katalogi,
kalendarze biurkowe, kalendarze-notesy, materiały biurowe, materiały piśmienne, notatniki, plakaty, plansze, podkłady biurkowe,
skorowidze, tablice ogłoszeniowe, teczki na dokumenty, podstawki
do długopisów i ołówków, przybory do pisania, zestawy przyborów
do pisania, segregatory, 35 usługi reklamowe, reklamy w Internecie,
reklamy wizualne i graficzne, reklamy mailingowe, reklama prasowa, 41 usługi organizowania oraz obsługi: targów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie spotkań
branżowych i paneli dyskusyjnych.

(111) 327335
(220) 2018 12 20
(210) 494149
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) vetingo
(510), (511) 14 breloki do kluczy, 16 broszury, blankiety, katalogi,
kalendarze biurkowe, kalendarze-notesy, materiały biurowe, materiały piśmienne, notatniki, plakaty, plansze, podkłady biurkowe,
skorowidze, tablice ogłoszeniowe, teczki na dokumenty, podstawki
do długopisów i ołówków, przybory do pisania, zestawy przyborów
do pisania, segregatory, 35 usługi reklamowe, reklamy w Internecie,
reklamy wizualne i graficzne, reklamy mailingowe, reklama prasowa, 41 usługi organizowania oraz obsługi: targów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie spotkań
branżowych i paneli dyskusyjnych.
(111) 327336
(220) 2018 12 27
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) FUNDACJA DKMS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HELPERS’ GENERATION
(540)

(210) 494281

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, 41
nauczanie, kształcenie.
(111) 327337
(220) 2019 01 10
(210) 494621
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) PRZYWARSKI MACIEJ HURT IMPORT EXPORT, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Luk
(540)

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 31 rośliny suszone do dekoracji, kwiaty suszone do dekoracji.
(111) 327338
(220) 2019 01 10
(210) 494641
(151) 2019 12 19
(441) 2019 08 26
(732) ZHEJIANG KOOLCNCHET INDUSTRY & TRADE CO., LTD.,
Zhejiang (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X MOTOS
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(540)

(540)

(591) czarny, szary
(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 12 motocykle, silniki do pojazdów lądowych, przyczepy
[pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne, sanki do jazdy na stojąco, motocykle do motocrossu, opony do motocykli.
(111) 327339
(220) 2019 01 13
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) KARPIŃSKI JERZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ŁYK
(540)

(210) 494708

(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 327340
(220) 2019 01 14
(210) 494727
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZYNKLOVE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 327341
(220) 2019 01 22
(151) 2019 12 19
(441) 2019 08 26
(732) KOŹLIK GRZEGORZ JAN, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) epicardium
(540)
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(210) 495085

(591) fioletowy, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 03.02.01
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 20
meble szkolne, 28 konstrukcje wspinaczkowe [wyposażenie placów
zabaw], piaskownice [wyposażenie placów zabaw], przyrządy na place
zabaw dla dzieci, przyrządy na place zabaw, przyrządy na place zabaw
wykonane z metalu, przyrządy na place zabaw wykonane z drewna,
przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, zjeżdżalnie [wyposażenie
placów zabaw], place zabaw dla dzieci na stacjach benzynowych, 41
usługi dziecięcych placów zabaw, usługi placów zabaw, udostępnianie
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci.
(111) 327343
(220) 2019 01 27
(210) 495260
(151) 2019 12 06
(441) 2019 04 29
(732)	LIS ARKADIUSZ BUDREMLIS, Puzdrowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BudremLis
(510), (511) 19 sufity podwieszane, sufity napinane, niemetalowe konstrukcje sufitów podwieszanych, płyty sufitowe z tworzyw
sztucznych, systemy niemetalowych sufitów podwieszanych zawierających panele, niemetalowe pokrycia sufitów, 37 usługi w zakresie remontów budynków, usługi doradcze w zakresie remontów
budynków, układanie sufitów, usługi budowlane, usługi remontowe,
usługi wyburzeniowe, 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.

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 02.09.01
(510), (511) 25 odzież.

(111) 327344
(220) 2019 01 30
(210) 495389
(151) 2019 12 19
(441) 2019 03 11
(732)	GROCHOWICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Strącze (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Grochowica Polska
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki.

(111) 327342
(220) 2019 01 24
(210) 495158
(151) 2019 12 02
(441) 2019 07 22
(732)	GĘSICKI WOJCIECH, Zemborzyce Tereszyńskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMBA PLACE ZABAW

(111) 327345
(220) 2019 02 11
(210) 495821
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 19
(732)	YORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) troszczę się
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 trzonki metalowe, folia aluminiowa, folia metalowa
do gotowania, folia metalowa do pakowania, 16 papier do pieczenia, folia do żywności, folia spożywcza, bielizna stołowa papierowa,
filtry do kawy, worki na śmieci, chłonne arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, papierowe torebki, papier śniadaniowy, torebki i rękawy do pieczenia, wkładki do śmietników z tworzyw sztucznych lub papieru, worki na śmieci wykonane z tworzywa sztucznego lub papieru, woreczki do lodu, worki na śmieci, 20
niemetalowe kije do mioteł, mopów i szczotek, niemetalowe trzonki
do mioteł, mopów i szczotek, oprawy do mopów, mioteł i szczotek,
wieszaki na ubrania, wieszaki stojące, kosze niemetalowe, kosze
z pokrywką, kosze z tworzyw sztucznych, kosze do przechowywania, haczyki na zasłony prysznicowe, wkładki do zlewozmywaków,
maty wyjmowane do zlewu, zatyczki do zlewów, nie z metalu, 21
przyrządy gospodarstwa domowego lub kuchenne, zwłaszcza obsługiwane ręcznie, nieelektryczne urządzenia czyszczące, zawarte
w tej klasie, wiadra łazienkowe, wiadra z wyżymaczkami do mopów,
wiadra z wyciskarkami do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, myjki do mycia naczyń, szczotki do mycia naczyń,
ścierki, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz
artykuły łazienkowe, szufelki do zamiatania, szufelki lub przyrządy
do zbierania okruszków, naczynia do gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne nieelektryczne, zawarte w tej klasie, szczotki,
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do zębów, szczotki do ciała,
szczotki do: czyszczenia pojemników, butelek, do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń, szczotki do szorowania, miotły,
mopy, wkłady do mopów, ściągacze do wody, zmiotki, wanienki
dla niemowląt przenośne, wanienki do prania, zestawy akcesoriów
do pomieszczeń klozetowych, klamerki do mocowania bielizny,
zmywaki metalowe do szorowania, ręczne urządzeń do czyszczenia
okien: gumowe zbieraki do czyszczenia okien, myjki do szyb, suszarki do suszenia bielizny, obrotowe suszarki do ubrań, wieszaki do suszenia, sznurki do prania, wieszaki na ubrania, deski do prasowania,
tkaniny do prasowania, szmatki do prasowania, rękawice do kąpieli,
gąbki, gąbki do celów domowych, zwłaszcza gąbki do szorowania
z tworzywa sztucznego, gąbki do czyszczenia wykonane z wiskozy
lub tworzywa sztucznego, gąbki toaletowe, gąbki do mycia samochodu, ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wycierania kurzu,
do mebli, ściereczki do osuszania szkła, zmywaki, zmywaki kuchenne, foremki, podkładki ochronne do zlewozmywaków, mydelniczki,
zestawy szczotek toaletowych, dozowniki do papieru toaletowego,
uchwyty na papier toaletowy, kosze na pranie, pojemniki do sortowania z tworzyw sztucznych do prania, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice do ścierania kurzu, rękawice gumowe
do użytku domowego, wieszaki na ręczniki, klamerki do wieszania
ubrań na sznurze, skrobaczki do użytku domowego, mydelniczki,
rolki do usuwania kłaczków, łapki na insekty, łapki do garnków, maty
do pieczenia, gąbki do mycia naczyń, kosze na śmieci, pojemniki
na pedały, 22 sznury, sznury do bielizny, liny, linki, woreczki do prania, torby do pakowania, woreczki z materiałów tekstylnych.
(111) 327346
(220) 2019 02 11
(210) 495836
(151) 2019 12 06
(441) 2019 04 29
(732) PERFORMANCE ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PERFORMANCE ACADEMY
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, oprogramowanie, w tym oprogramowanie gier, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie komunikacyjne i sieciowe, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz
danych, oprogramowanie do mediów i publikowania, aplikacje
biurowe i biznesowe, oprogramowanie związane ze sztuczną inte-

ligencją i nauczaniem maszynowym, oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji
w świecie rzeczywistym, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, w tym sterowniki
urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, systemy
operacyjne, oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii, oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, w tym
oprogramowanie do zarządzania treścią, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym usługi public relations,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, wynajem
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, w tym usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej, usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycznych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, w tym:
badania rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, 41 usługi wydawnicze i reporterskie,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
usługi edukacyjne i instruktażowe, 42 usługi w zakresie technologii
informacyjnych, w tym rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji
danych, usługi kodowania danych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania.

(111) 327347
(220) 2019 02 15
(210) 495976
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) DUDEK MATEUSZ 360 TRAVEL, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kite.pl
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 39 organizacja wycieczek turystycznych, usługi rezerwacji
podróży turystycznych, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur
turystycznych, udzielanie informacji turystycznych, 41 organizacja
szkoleń sportowych, organizacja obozów sportowych.
(111) 327348
(220) 2019 02 15
(210) 496001
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 03
(732) JASIŃSKA BEATA YORK PROMOTION, Kowale (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	YP York Promotion
(540)

(591) biały, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 16 makiety architektoniczne, 35 agencje reklamowe, 42
projektowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 327349
(220) 2019 02 15
(210) 496002
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 03
(732) STADNICKI PAWEŁ JAN SPINWORKS SOFTWARE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wrometr
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
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badania biznesowe, badania rynkowe, opracowywanie CV dla osób
trzecich, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
outsourcing [doradztwo biznesowe], reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie porównywania cen, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 analityczne
usługi laboratoryjne, aktualizowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizowanie programów
komputerowych na rzecz osób trzecich, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, hosting stron internetowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
wynajmowanie serwerów www, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, tworzenie platform
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
przechowywanie danych elektronicznych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, programowanie komputerów, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, platforma jako usługa [PaaS],
opracowywanie projektów technicznych, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, pomiary geodezyjne, usługi inżynieryjne.

(111) 327350
(220) 2019 02 18
(210) 496021
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 05
(732)	ARCHE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Executive Sense BY ARCHE
(540)

(591) jasnoniebieski, czarny
(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, psychotechnika (dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych), badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, biura pośrednictwa
pracy, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą.
(111) 327351
(220) 2019 02 19
(210) 496066
(151) 2019 12 19
(441) 2019 08 26
(732) JOANNA HALUPCZOK-RADLOK, RYSZARD HALUPCZOK,
EDYTA HALUPCZOK HALUPCZOK-STOLARSTWO
R.E.J. HALUPCZOK SPÓŁKA CYWILNA, Węgry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HALUPCZOK PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z DREWNA
(540)

(591) biały, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 07.03.01, 07.03.03, 26.11.01
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(510), (511) 19 okna niemetalowe, drzwi przesuwne niemetalowe,
drzwi ognioodporne niemetalowe, drzwi wewnętrzne niemetalowe,
drewniane ościeżnice drzwiowe, drzwi wykonane z drewna do budynków, okiennice drewniane .

(111) 327352
(220) 2019 02 19
(210) 496079
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732) PIĄTEK PIOTR, ORŁOWSKI ANDRZEJ, WIŚNIEWSKI HUBERT
ALUDOOR SPÓŁKA CYWILNA, Łomża (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALUDOOR
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane do drzwi i okien,
okna niemetalowe, drzwi niemetalowe, niemetalowe bramy, ramy
okienne niemetalowe, 37 montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż konstrukcji aluminiowych.
(111) 327353
(220) 2019 02 19
(210) 496111
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 26
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYGRAJ LIGĘ
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.24,
26.05.01, 26.05.18, 26.05.19
(510), (511) 9 biuletyny informacyjne elektroniczne do pobrania dotyczące gier, 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne lub wyników, banery wystawowe wykonane z kartonu lub
papieru, bilety także wstępu, biuletyny informacyjne drukowane dotyczące gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe,
upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier, drukowane, z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami,
dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze
informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe
tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze: czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier
komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko,
spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki
kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze
drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papier, periodyki jako
czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe,
programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe,
ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, fakturowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych
w transmisjach elektronicznych, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, organizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych
lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów i towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży także dla osób trzecich, prowadzenie aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci
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telekomunikacyjnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, publikacja reklam lub treści reklamowych, publikowanie druków do celów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych także online,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych także
w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam także dla osób trzecich, rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online
w Internecie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w sieci detalicznej
i hurtowej stacjonarnej oraz on-Iine towarów jak: afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne oraz wyników, banery
wystawowe wykonane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu,
biuletyny informacyjne elektroniczne do pobrania dotyczące gier,
biuletyny informacyjne drukowane dotyczące gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe,
broszury także dotyczące gier, drukowane, z programem, czasopism,
branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne,drukowane bilety
także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego,
przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze, czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane,
kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty
prasowe, książeczki kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami,
kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe
także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papie,
periodyki jako czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane, programy imprez, prospekty,
publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także
reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, tworzenie tekstów
reklamowych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji online
dla osób trzecich, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami,
usługi w zakresie programów lojalnościowych, usługi w zakresie
zamówień online, usługi wynajmu automatów do sprzedaży, zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub
promocyjnymi także wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, 41
administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, bukmacherstwo
również przyjmowanie zakładów na wyścigi konne, centra rozrywki,
chronometraż imprez sportowych, dostarczanie informacji na temat
aktywności sportowych, edukacja, rozrywka i sport, gry losowe, gry
oferowane on-line w sieci informatycznej również nie do pobrania,
hazard, informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja zawodów w grach elektronicznych, organizowanie i prowadzenie gier i loterii, organizowanie turniejów także rekreacyjnych i sportowych, produkcja studiów filmowych, prowadzenie
gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, publikacja broszur, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, rozrywka interaktywna online,
salony gier automatycznych, udostępnianie gier za pośrednictwem
systemów komputerowych, udostępnianie interaktywnych gier
komputerowych online, udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, usługi gier, usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi hazardowe online,
usługi loterii, usługi organizowania zakładów, usługi rozrywkowe
udostępniane dzięki strumieniom online, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi salonów z grami wideo, usługi świadczone przez kasyna, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych,
usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu także w światowej sieci komunikacyjnej,
usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, usługi
w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, usługi w zakresie rozrywki w postaci gier wideo,

usługi wynajmu automatów do gier do salonów gier, usługi związane
z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, wynajem maszyn i urządzeń do gier, wynajem sprzętu do gier także gier video,
wynajem urządzeń do gier, wynajmowanie maszyn rozrywkowych,
wypożyczanie automatów do gry, wypożyczanie gier wideo, wypożyczanie maszyn do gier wideo, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, zakłady, zapewnianie dostępu do gier wideo on-line.

(111) 327354
(220) 2019 02 22
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 26
(732) TENDER MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENDER meat
(540)

(210) 496310

(591) złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso konserwowane,
mięso liofilizowane, mięso solone, mięso wędzone, mięso mielone,
przetwory i wyroby mięsne, podroby mięsne, przetwory z podrobów mięsnych i z krwi, ekstrakty mięsne, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kiełbasy, kabanosy, łopatka, metki, mielonki, parówki,
pasztety na bazie mięsa, pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki,
wędzonki, wyroby blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne
na grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, wyroby
garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania na bazie mięsa, pasty,
nadzienia i przekąski mięsne, galaretki mięsne i mięsno-warzywne,
tłuszcze jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec, 35 usługi importowe
i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/
lub hurtowniach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony
internetowej towarów takich jak: mięso, przetwory i wyroby mięsne, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne,
gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, pasty, nadzienia i przekąski
mięsne, galaretki mięsne i mięsno-warzywne, tłuszcze jadalne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych i promocyjnych.
(111) 327355
(220) 2019 02 25
(210) 496374
(151) 2019 12 19
(441) 2019 08 26
(732) KASPEREK SEBASTIAN, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARTEC PROFESJONALNY WARSZTAT SAMOCHODOWY
(540)

(591) szary, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 14.07.09
(510), (511) 37 usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów.
(111) 327356
(220) 2019 02 25
(210) 496402
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 19
(732) KTSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EL ECOLIK
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(540)

(591) czerwony, fioletowy, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 elektryczna aparatura ochronna, instalacje elektryczne,
iskrochrony, kable i przewody elektryczne, odgromniki, ogniwa galwaniczne, przekaźniki elektryczne, przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, rozdzielnie mocy dla różnych celów, systemy
instalacji uziemiających oraz ich elementy i wyposażenie, systemy
instalacji wyrównawczych oraz ich elementy i wyposażenie, systemy
ochrony przepięciowej oraz ich elementy i wyposażenie, transformatory elektryczne, urządzenia do galwanizacji, urządzenia do galwanoplastyki, urządzenia pomiarowe, złącza elektryczne, ogniwa
elektryczne, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, urządzenia do ładowania baterii, baterie anodowe, baterie do oświetlania,
baterie elektryczne, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, ogniwa
galwaniczne, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki topikowe, cewki dławikowe, cewki elektryczne, uchwyty do cewek elektrycznych,
cewki indukcyjne, drut magnetyczny, materiały na przewody elektryczne w postaci drutów i kabli, instalacje elektryczne, kable elektryczne, kondensatory, kondensatory elektryczne, kondensatory
optyczne, lampy elektronowe próżniowe, lampy optyczne, lampy
z termokatodami, baterie do latarek, latarnie sygnalizacyjne, neony reklamowe, obwody scalone, ograniczniki elektryczne, oporniki
elektryczne, osłony do identyfikacji drutów elektrycznych, osłony
do kabli elektrycznych, półprzewodniki, prostowniki prądu, przekaźniki elektryczne, przekaźniki sygnałów elektronicznych, przetwornice
elektryczne, przewodniki elektryczne, pulpity rozdzielcze stosowane
w instalacjach elektrycznych, puszki przełącznikowe stosowane w instalacjach elektrycznych, puszki rozgałęzieniowe stosowane w instalacjach elektrycznych, reduktory prądu elektrycznego, elektryczne
reduktory światła, elektryczne skrzynki złączone, szafy rozdzielcze
energii elektrycznej, tablice rozdzielcze energii elektrycznej, tablice
sygnalizacyjne świecące lub mechaniczne, transformatory, tranzystory, tuleje łącznikowe do kabli, tworniki elektryczne, wtyczki, gniazda
elektryczne, wyłączniki elektryczne, zaciski szyn elektrycznych, zaciski przewodów elektrycznych, złącza do przewodów elektrycznych,
złącza elektryczne, złączki stosowane w instalacjach elektrycznych.
(111) 327357
(220) 2019 02 25
(210) 496405
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732) PETRA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETRA TECHNOLOGIE
(540)

(591) granatowy, czerwony
(531) 26.03.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 marketing handlowy [inny niż sprzedaż], organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, promowanie
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem
imprez promocyjnych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do budowlanego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu detalicznego
związane z klejami i preparatami klejącymi, usługi handlu detalicznego związane z materiałami ściernymi, usługi handlu detalicznego
związane z narzędziami ściernymi, usługi handlu detalicznego związane z taśmami, paskami i błonami klejącymi, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do budowlanego sprzętu elektrycznego, usługi
handlu hurtowego w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu hurtowego związane z klejami i preparatami klejącymi, usługi
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handlu hurtowego związane z materiałami ściernymi, usługi handlu
hurtowego związane z narzędziami ściernymi, usługi handlu hurtowego związane z taśmami, paskami i błonami klejącymi, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy.

(111) 327358
(220) 2019 03 02
(210) 496632
(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, niebieski
(531) 27.05.01, 15.07.18, 29.01.12
(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) 327359
(220) 2019 03 02
(210) 496633
(151) 2019 11 22
(441) 2019 06 24
(732)	LADNEFELGI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SDT STAHLRÄDER
(540)

(531) 26.01.03, 01.01.04, 27.05.01
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych, opony
do pojazdów, kołpaki, felgi aluminiowe, felgi stalowe.
(111) 327360
(220) 2019 02 19
(151) 2019 12 20
(441) 2019 08 26
(732) FRISCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) frisco.pl
(540)

(210) 496638

(591) biały, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 39 dostarczanie paczek, dostawa towarów, pakowanie
towarów, składowanie towarów, przewożenie.
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(111) 327361
(220) 2019 03 04
(210) 496646
(151) 2019 11 29
(441) 2019 06 24
(732) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERTUMNUS MAGNESIUM PLUS
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 327362
(220) 2019 03 04
(210) 496663
(151) 2019 11 29
(441) 2019 06 24
(732) KLIMEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dionizów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIMEK
(540)

(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], cukierki,
słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze cukierki, wyroby cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze], pastylki [niemedyczne wyroby
cukiernicze], nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], cukierki, batony i guma do żucia, cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze
wyroby cukiernicze w postaci pastylek, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], cukierek
odświeżający oddech [słodycze] inny niż do celów farmaceutycznych,
pastylki miętowe [wyroby cukiernicze], inne niż do celów leczniczych.

(111) 327364
(220) 2019 03 04
(210) 496671
(151) 2019 12 02
(441) 2019 06 24
(732) COMPASS GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOOD FOOD GOOD FRIENDS
(540)

(531) 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(591) zielony
(531) 03.04.01, 03.04.13, 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, twarogi, twarogowe serki
wędzone, twarogowe serki pieczone, ziarniste serki twarogowe, sery
żółte twarde i miękkie, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, serki topione z warzywami, ziołami i szynką, masło, masło śmietankowe, margaryna, śmietana, śmietanka deserowa, śmietanka kremówka, kefir, maślanka, jogurty, jogurty naturalne, owocowe, zbożowe
lub aromatyzowane, desery mleczne, napoje mleczne fermentowane
i niefermentowane sporządzane z dodatkiem owoców, warzyw i różnych ziaren, suszone, konserwowane, mrożone i/lub gotowane owoce
warzywa i grzyby, zioła konserwowane, przetwory warzywne, mrożone
warzywa, mrożone mieszanki warzywne, przeciery warzywne, żywność
dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu,
jaja spożywcze, jaja w proszku, w płynie, przetwory jajczarskie, roślinne oleje jadalne, tłuszcze jadalne, komponenty i ekstrakty tłuszczowe,
35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, organizowanie i prowadzenie
skupu mleka od rolników, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej
następujących towarów: artykuły spożywcze, mleko, produkty mleczne
i nabiałowe, jaja spożywcze, oleje i tłuszcze jadalne, usługi w zakresie
marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie
organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, 40 przetwórstwo mleka, wyrób serów, usługi w zakresie sterylizacji
i konserwacji żywności, wędzenie żywności, obróbka odpadów, osadów
pościekowych i zanieczyszczonych materiałów, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów.
(111) 327363
(220) 2019 03 04
(210) 496666
(151) 2019 12 02
(441) 2019 06 24
(732) CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ, Grójec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LAJK
(540)

(591) pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.20

(111) 327365
(220) 2019 03 04
(210) 496674
(151) 2019 12 02
(441) 2019 06 24
(732) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERVACTOR POLYSULFAT
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 327366
(220) 2019 03 05
(210) 496717
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 26
(732) WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ
W RZESZOWIE, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beta
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.13.01
(510), (511) 41 edukacja, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie, organizowanie balów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych z zakresu informatyki i zarządzania, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw z dziedzin kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, sprawdziany
edukacyjne, wypożyczanie książek, wyższe uczelnie [edukacja], doradztwo zawodowe, szkolenia.
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(111) 327367
(220) 2019 03 05
(210) 496718
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 26
(732) WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) internet beta
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 41 edukacja, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie,
organizowanie balów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych z zakresu informatyki i zarządzania, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw z dziedzin
kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, sprawdziany edukacyjne, wypożyczanie książek, wyższe
uczelnie [edukacja], doradztwo zawodowe, szkolenia.
(111) 327368
(220) 2019 03 06
(210) 496761
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 05
(732)	HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hortex
(540)

(591) czerwony, zielony, szary, jasnoszary, biały
(531) 05.03.11, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dietetyczna do celów medycznych, napoje dietetyczne do celów
leczniczych, napoje lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych,
preparaty witaminowe, napary i nalewki lecznicze, zioła i herbaty
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, słód do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna i żywność o obniżonej zawartości
tłuszczu i cholesterolu zawarta w tej klasie, 29 mięso, wyroby mięsne
i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, buliony, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce
i warzywa konserwowane w alkoholu, galaretki, galaretki owocowe,
dżemy, kompoty, jaja, jaja w proszku, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, smoothie owocowe, warzywne i owocowo-warzywne z przewagą produktów mlecznych,
jogurty, mrożone jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło,
masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, margaryna,
smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa,
mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe
z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne,
sałatki owocowe i warzywne, skórki owocowe, miąższ z owoców,
żelatyna do żywności, chipsy owocowe, owoce lukrowane, owoce
i warzywa puszkowane, owoce kandyzowane, owoce morza, zupy,
składniki do sporządzania zup, grzyby konserwowane, mrożone
grzyby, koncentraty pomidorowe, spożywcze pyłki kwiatowe, rodzynki, migdały, bakalie, żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców i warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu
i cholesterolu składająca się głównie z owoców i warzyw, 30 kawa,
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herbata, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, napoje kawowe i kakaowe z mlekiem, cukier, słodziki, słodziki
naturalne, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem owoców
i warzyw, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb,
wyroby piekarnicze, ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast
i wypieków, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe, czekolada,
lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lody mleczne, lody
wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety, desery lodowe, preparaty do sporządzania lodów, środki wiążące do lodów, sorbety, miód,
propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie, syropy z melasy,
drożdże, drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy owocowe i warzywne, sosy przyprawowe, sosy do sałatek,
przyprawy, przyprawy ziołowe, aromaty do napojów, środki zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, guma
do żucia nie do celów leczniczych, keczup, majonezy, sosy do mięs,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna, nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, żywe owoce morza, skorupiaki, ryby, świeże
owoce i warzywa, owoce cytrusowe, owoce runa leśnego, grzyby,
zioła, pieprz ziołowy, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, kiełki roślin,
zarodki roślin, karmy dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody
smakowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje
i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone
soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, soki, napoje i nektary o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki, napoje i nektary wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem
i/lub innymi składnikami mineralnymi, sorbety jako napoje, napoje
izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady,
syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion,
z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych, z dodatkiem
lub bez dodatku produktów mlecznych, 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców, napoje alkoholowe zawierające
owoce, likiery, miód pitny, ekstrakty i esencje alkoholowe, ekstrakty
owocowe z alkoholem, wina, wódki, 40 produkcja na rzecz osób trzecich soków owocowych i warzywnych, mrożonych owoców i warzyw,
mrożonych mieszanek owocowych i warzywnych, mrożonych dań
gotowych z owoców i warzyw, wyrobów lodowych i deserów lodowych, lodów, sorbetów, produkcja na rzecz osób trzecich zagęszczonych soków owocowych i warzywnych, napojów, żywności, usługi
wytłaczania owoców, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
przygotowywanie posiłków, napojów i żywności, usługi kateringowe, prowadzenie barów, kafeterii, kawiarni, restauracji, barów, stołówek, punktów gastronomicznych, usługi tymczasowego zakwaterowania, prowadzenie domów turystycznych, pensjonatów, hoteli.

(111) 327369
(220) 2019 03 06
(210) 496800
(151) 2019 12 12
(441) 2019 04 08
(732) KOWALCZYK MAREK EUROMIX, Szczytno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EUROMIX
(540)

(591) żółty, niebieski, szary
(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa materiałów budowlanych, akcesoriów budowlanych, narzędzi budowlanych, mieszanek
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farb, farb zewnętrznych, farb wewnętrznych, farb gruntowych, emalii
do malowania, farb akrylowych, lakierów, krat metalowych do sufitów podwieszanych, metalowych systemów sufitów podwieszanych
składających się z paneli, sufitów podwieszanych z obramowaniem
z metalu, metalowych paneli podłogowych, metalowych listew
przypodłogowych, blach do pokrycia dachów z metalu, metalowych
elementów wykończeniowych stosowanych w budownictwie, profilów metalowych do użytku w budownictwie, listew profilowych metalowych dla budownictwa, listew profilowanych metalowych dla
budownictwa, metalowych okładzin elewacyjnych, zewnętrznych
drzwi metalowych, drzwi metalowych do użytku wewnątrz pomieszczeń, futryn do drzwi metalowych, klamek do drzwi metalowych,
metalowych klamek do okien, metalowych parapetów okiennych,
rolet zewnętrznych metalowych, pędzli, pędzli do nanoszenia farb,
pędzli używanych przez malarzy pokojowych, wałków malarskich,
wałków do farb, folii poliuretanowej do użytku przy uszczelnianiu
i izolacji budynków, metalowej folii do izolacji budynków, folii z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, wełny mineralnej do celów izolacyjnych, płyt izolacyjnych wykonanych z wełny mineralnej,
styropianu, niemetalowych konstrukcji sufitów podwieszanych,
systemów niemetalowych sufitów podwieszanych zawierających
panele, folii z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, niemetalowych paneli podłogowych, listew przypodłogowych niemetalowych, blach z tworzyw sztucznych na dachy, niemetalowych
obróbek blacharskich dachu, niemetalowych płyt izolacyjnych, elementów wykończeniowych budowlanych niemetalowych, profilów
niemetalowych dla budownictwa, niemetalowych zewnętrznych
drzwi, niemetalowych drzwi wewnętrznych, futryn drzwiowych
niemetalowych, progów i parapetów z materiałów niemetalowych,
klamek do drzwi niemetalowych, klamek do okien niemetalowych,
rolet wewnętrznych, rolet okiennych, pokryć z tworzyw sztucznych
używanych jako folie malarskie.

(111) 327370
(220) 2019 03 06
(210) 496817
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 19
(732) STOLARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mojusz (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540)	EURO WIĄZARY
(540)

(591) żółty, czarny, ciemnożółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.03, 26.03.04
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 327371
(220) 2019 03 07
(210) 496824
(151) 2019 12 30
(441) 2019 09 09
(732)	A J BOGUCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rekiny.pl
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniane
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
marketing, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie marketingu i reklamy, pośrednictwo handlowe bez kontaktu z towarem,
w tym pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie doradztwa dotyczącego
działalności gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstwami usługi
w zakresie akwizycji, przedstawicielstwa i konsultingu na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, usługi w zakresie

pośrednictwa pracy, promocji sprzedaży, usługi w zakresie wyceny
działalności gospodarczej, gromadzenia i wyszukiwania informacji
o firmach, 38 przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie
i obsługa konferencji.

(111) 327372
(220) 2019 03 07
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 03
(732) KLUCZEK JAKUB ARIES, Zielonka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARIES
(540)

(210) 496899

(531) 03.04.11, 27.05.01
(510), (511) 25 koszule, koszulki, odzież sportowa, dresy, 35 usługi
w zakresie prowadzenie sprzedaży odzieży-w hurtowniach, sklepach
detalicznych i za pośrednictwem sieci internetowej.
(111) 327373
(220) 2019 03 08
(210) 496903
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 03
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EXPERT PLAY
(510), (511) 9 magazyny w wersji elektronicznej, publikacje elektroniczne (do pobrania), urządzenia komputerowe i urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia komputerowe peryferyjne,
smartfony, programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych
nośnikach, aplikacje do pobrania na smartfony, sprzęt do przetwarzania danych i komputery, nagrane programy komputerowe, pliki
muzyczne do pobierania, płyty kompaktowe, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, czytniki książek cyfrowych, e-booki, gazety elektroniczne do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, systemy przetwarzania danych, komputerowe bazy danych, 16 dzienniki, gazety,
periodyki drukowane, czasopisma [periodyki] i papierowe dodatki
do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, artykuły i materiały piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych,
organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, marketing internetowy,
usługi reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, udostępnianie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, marketing internetowy, 37 naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja smartfonów,
naprawa telefonów, instalowanie telefonów, konserwacja urządzeń
telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja aparatów telefonicznych, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego,
38 usługi telekomunikacyjne, elektroniczne przesyłanie danych,
usługi transmisyjne, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, usługi
komunikacji internetowej, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, przesyłanie danych, w tym wydawnictw
prasowych, przy pomocy terminali komputerowych, internetowych
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(111) 327375
(220) 2019 03 12
(210) 497000
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VeLAR
(540)

(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku osobistego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, balsamy inne niż do celów
medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do demakijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodorujące
i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, preparaty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe do celów higienicznych,
kremy do skóry, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów
kosmetycznych, woda kolońska, woda toaletowa i zapachowa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele
do wybielania zębów, pianki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, kremy tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki
do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, płynne, płynne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki
zwierające keratynę, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie mleczek,
kosmetyki w postaci kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy
do ciała, żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej kosmetyki w formie
żelu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy,
nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie sproszkowanej (pudry),
zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, mydła granulowane,
mydła w żelu, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje
do mycia ciała nie zawierające mydła, balsamy oczyszczające, balsamy
do rąk, balsamy do golenia, balsamy do ciała, żele do czyszczenia zębów,
żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do golenia, żele do demakijażu,
żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów, odżywki do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony, 5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do celów
farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suplementy diety,
borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki odkażające, nasączone chusteczki antyseptyczne, chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, wyciąg z chmielu do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące
do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do życia, guma do żucia odświeżająca oddech
do celów leczniczych, gwajakol do celów farmaceutycznych, herbaty zielone do celów leczniczych, intymne preparaty nawilżające, jod co celów
farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje mineralne, lecznicze
napoje izotoniczne, napoje stosowane w lecznictwie, herbata ziołowa,
napoje ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, sole
mineralne do kąpieli, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy
zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, środki oczyszczające, kadzidełka do odstraszania owadów,
preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów,
odżywcze suplementy diety, preparaty i artykuły higieniczne, materiały
opatrunkowe, płyny do płukania ust, płyny do celów farmaceutycznych,
antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze płyny do pielęgnacji skóry, płyny
dezynfekujące inne niż mydła, płyny lecznicze do płukania ust, spraye
odświeżające do pomieszczeń, preparaty do niszczenia szkodników,
preparaty do niszczenia robactwa, środki przeczyszczające, suplementy
zawierające siemię lniane, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, spray
do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tampony, środki uspokajające, wata do celów leczniczych, preparaty witaminowe, zioła do palenia do celów leczniczych, zioła lecznicze,
zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące do celów
farmaceutycznych, żywność dla niemowląt.

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

(111) 327376
(220) 2019 03 12
(210) 497004
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH-DOM W POZNANIU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

i światłowodowych, prowadzenie serwerów i portali internetowych,
usługi przesyłania strumieniowego multimediów cyfrowych, 41
usługi wydawania magazynów, publikowanie elektroniczne on-line,
publikacje elektroniczne on-line periodyków, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie tekstów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, usługi edukacyjne dotyczące
urządzeń mobilnych, smartfonów, edukacja w dziedzinie posługiwania się urządzeniami mobilnymi, smartfonami, zapewnianie instruktażu związanego z programowaniem smartfonów, 42 usługi
doradcze w zakresie oprogramowania na smartfony, usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania na smartfony, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego,
instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania na smartfony, usługi konfiguracji oprogramowania komputerowego, internetowego, urządzeń mobilnych, programowanie oprogramowania
telekomunikacyjnego, konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, projektowanie oprogramowania do smartfonów,
aktualizacja oprogramowania do smartfonów, odzyskiwanie danych
ze smartfonów, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci
komputerowej, testowanie oprogramowania na smartfony, usługi
doradztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania komputerowego i na smartfony, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania na smartfony.

(111) 327374
(220) 2019 03 11
(210) 496951
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 05
(732) WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE SPÓŁKA AKCYJNA,
Zielonka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S.A.
(540)

(591) granatowy, srebrny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.13.25
(510), (511) 9 celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, nadajniki sygnałów elektronicznych, nośniki do rejestracji
dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania odległości, 13 amunicja, amunicja do broni palnej,
balistyczne pociski, bron palna, broń samobieżna, celowniki do broni artyleryjskiej (inne niż teleskopowe) do broni palnej, detonatory,
zapalniki, dynamit, działa, materiały wybuchowe, moździerze (broń
palna), naboje (ładunki) wybuchowe, pociski artyleryjskie, rakiety
(pociski), substancje samozapalne, torpedy, wyrzutnie rakietowe.
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(540) ZRK-DOM POZNAŃ
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, związane z budową dróg i mostów,
budowa dróg kołowych i szynowych, wykończeniowe roboty budowlane, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego, usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji specjalistycznych maszyn budowlanych.
(111) 327377
(220) 2019 03 12
(210) 497006
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SORECA
(510), (511) 5 produkty lecznicze, suplementy diety do celów leczniczych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
witaminy.
(111) 327378
(220) 2019 03 12
(210) 497009
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH-DOM W POZNANIU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRK-DOM POZNAŃ
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, związane z budową dróg i mostów,
budowa dróg kołowych i szynowych wykończeniowe roboty budowlane, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego, usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji specjalistycznych maszyn budowlanych.
(111) 327379
(220) 2019 03 12
(210) 497012
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH-DOM W POZNANIU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRK-DOM POZNAŃ
(540)

(591) niebieski, biały, żółty
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, związane z budową dróg i mostów,
budowa dróg kołowych i szynowych wykończeniowe roboty budowlane, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego, usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji specjalistycznych maszyn budowlanych.
(111) 327380
(220) 2019 03 12
(210) 497023
(151) 2019 12 20
(441) 2019 08 26
(732)	Households & Toiletries Manufacturing Co., Ltd, Amman (JO)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HiGeen

(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 3 kosmetyczne preparaty do kąpieli, mydła, antyperspiranty [przybory toaletowe], kremy kosmetyczne, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty
do użytku osobistego, preparaty do depilacji, płyny do celów kosmetycznych, szampony, 5 środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki antyseptyczne, podpaski higieniczne, preparaty do leczenia
oparzeń, jodki do celów farmaceutycznych, alkohol do celów medycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści do celów
farmaceutycznych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne.
(111) 327381
(220) 2019 03 12
(210) 497024
(151) 2019 11 22
(441) 2019 07 29
(732) ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH-DOM W POZNANIU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRK-DOM POZNAŃ
(540)

(591) biały, niebieski, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, związane z budową dróg i mostów,
budowa dróg kołowych i szynowych, wykończeniowe roboty budowlane, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego, usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji specjalistycznych maszyn
budowlanych.
(111) 327382
(220) 2019 03 13
(210) 497061
(151) 2019 11 22
(441) 2019 07 29
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) septicort
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku
osobistego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, balsamy inne niż
do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, preparaty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, kremy do skóry, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda kolońska, woda
toaletowa i zapachowa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, kremy
tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki
nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, płynne, płynne kremy, kosmetyki
do ust, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zwierające keratynę, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
w postaci kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała,

Nr 5/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie
żelu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie
sproszkowanej (pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, mydła granulowane, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła
w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawierające
mydła, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, balsamy do golenia,
balsamy do ciała, żele do czyszczenia zębów, żele oczyszczające, żele
do kąpieli, żele do golenia, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele
do rąk, żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów, odżywki do włosów, odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony,
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, 5
mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do celów farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, balsamiczne preparaty do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe białkowe suplementy diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki odkażające, chirurgiczne materiały opatrunkowe,
nasączone chusteczki antyseptyczne, chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, wyciąg z chmielu
do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, gaza opatrunkowa, gąbka do ran, gorczyca
do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do życia, guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, gwajakol do celów
farmaceutycznych, herbaty zielone do celów leczniczych, intymne
preparaty nawilżające, jod do celów farmaceutycznych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych
lecznicze napoje mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, maści
do celów farmaceutycznych, napoje stosowane w lecznictwie, herbata ziołowa, napoje ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze,
lecznicze płyny do przemywania oczu, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki ziołowe,
mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, sole
mineralne do kąpieli, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów
farmaceutycznych, środki oczyszczające, Środki lecznicze przeciw
poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, kadzidełka do odstraszania owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów, odżywcze suplementy diety, preparaty i artykuły higieniczne, materiały opatrunkowe,
plastry, plastry do celów medycznych, płyny do płukania ust, płyny
do celów farmaceutycznych, antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze
płyny do pielęgnacji skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła, olejki do celów kosmetycznych, płyny lecznicze do płukania ust, płyny
dezynfekcyjne do jamy ustnej, preparaty do sterylizacji, preparaty
chemiczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, spraye odświeżające do pomieszczeń, preparaty
do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia robactwa, środki
przeczyszczające, suplementy zawierające siemię lniane, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, spray do użytku farmaceutycznego,
tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tabletki do ssania
na ból gardła, tampony, środki uspokajające, wata do celów leczniczych, preparaty witaminowe, zioła do palenia do celów leczniczych,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt,
waciki do celów medycznych, 6 pojemniki [kasety, paki] metalowe,
pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki do przechowywania
kwasów metalowe, pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego
powietrza metalowe, pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], 10 analizatory do identyfikacji bakterii do celów medycznych,
aplikatory pigułek, bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne
na kolana, bandaże usztywniające na stawy, fartuchy do badania
pacjentów, gąbki chirurgiczne, grzebienie do wyczesywania wszy,
maski anestezjologiczne, maski do sztucznego oddychania, maski

137

stosowane przez personel medyczny, maski terapeutyczne na twarz,
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, okrycia chirurgiczne, opaski podtrzymujące [bandaże], plastry chłodzące do celów medycznych, podkłady zapobiegające odleżynom, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego,
prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła sterylne chirurgiczne,
przybory do mycia wgłębień ciała, rękawice do celów medycznych,
rękawice do masażu, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, rozpylacze do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych,
szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, szpatułki laryngologiczne do celów medycznych, worki
na wodę do celów medycznych, worki z lodem do celów medycznych, zakraplacze do celów medycznych, zestawy do irygacji, 21 dozowniki mydła, nici dentystyczne, przybory kosmetyczne, przybory
kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe,
szpatułki kosmetyczne, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej.

(111) 327383
(220) 2019 03 13
(210) 497066
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) Mastercard International Incorporated, Nowy Jork (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mastercard PLN płać kartą i wypłacaj wpłacaj na kartę
maestro
(540)

(591) czerwony, niebieski, żółty, pomarańczowy, fioletowy, biały,
czarny
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne,
sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje
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
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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,
zarządzanie 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) 327384
(220) 2019 03 13
(210) 497067
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) Mastercard International Incorporated, Nowy Jork (US)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mastercard PLN wpłacaj na kartę
(540)

(591) czerwony, żółty, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne,
sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje
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
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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, zarządzanie 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) 327385
(220) 2019 03 13
(210) 497108
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) Mastercard International Incorporated, Nowy Jork (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mastercard PLN płać kartą i wypłacaj
(540)

(591) czerwony, żółty, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne,
sprawy dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe, informacje
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
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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 on-line, 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 on-line 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 on-line, 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 on-line,
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, on-line 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, zarządzanie 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
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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) 327386
(220) 2019 03 13
(210) 497111
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 26
(732) DIGIBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mubi.pl
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych on-line, usługi
agencji reklamowych, badania opinii publicznej, usługi badawcze
w zakresie marketingu i reklamy, marketing internetowy, usługi marketingowe, reklama i marketing, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, 36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji
finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi informacji finansowej
dostarczane z a pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy danych, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi
pośrednictwa finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania
majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą,
usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi doradztwa
finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi finansowe świadczone
za pomocą środków elektronicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe świadczone przez Internet.
(111) 327387
(220) 2019 03 13
(210) 497112
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) KANCELARIA PRAWNA ANSWER WOJCIECHOWSKI
I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROGALOVE
(540)

(591) czarny, czerwony, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 08.01.08, 02.09.01

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, ciasto na wypieki, ciasto na słodkie wypieki, 35 reklama, rozpowszechnianie reklam, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 zbiórki
funduszy na cele dobroczynne.

(111) 327388
(220) 2019 03 13
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) WOŹNIAK DAMIAN LULLABY, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lullaby
(540)

(210) 497136

(591) jasnozielony, żółty, różowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 02.05.06, 01.07.06, 29.01.15
(510), (511) 12 wózki dziecięce, 18 torby podróżne, parasole dla dzieci, torby naramienne dla dzieci, szelki do prowadzenia dzieci, chusty
do noszenia niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt, torby do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, 20 łóżka dziecięce, chodziki dla dzieci, siedzenia dla dzieci,
siedziska samochodowe dla dzieci, kosze do noszenia dzieci, meble
do pokojów dziecinnych, maty dla dzieci do spania, leżaczki dziecięce typu bujaki, półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych,
pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], torby-nosidełka niemowlęce, 24 kocyki dla niemowląt [rożki], ręczniki dla
dzieci, narzuty do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła do łóżeczek
dziecięcych, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], kocyki dziecięce,
baldachimy nad łóżeczka dziecięce, śpiworki dla niemowląt, koce dla
niemowląt, płótno do przewijania niemowląt, 25 odzież dziecięca,
obuwie dla dzieci, wyprawki dla niemowląt, śliniaki dla niemowląt
[niepapierowe], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, 28 zabawki dla dzieci, pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], elektroniczne
gry edukacyjne dla dzieci, przyrządy na place zabaw dla dzieci, zabawki dla niemowląt, huśtawki dla niemowląt, zabawki rozwojowe
dla niemowląt, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, maty z zabawkami dla niemowląt, zabawki mechaniczne do kołysek [dla niemowląt].
(111) 327389
(220) 2019 03 14
(210) 497180
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) KRUPA SZYMON SPEED TRADER, Wągrowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRUPA DESIGN
(510), (511) 9 zegarki inteligentne, paski do zegarków do przekazywania danych smartfonom, urządzenia komunikacyjne do noszenia
w postaci zegarków na rękę, programy do przetwarzania danych,
sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne, elektroniczne
sterowniki, automatyczne systemy sterowania ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, automatyczne systemy sterowania dostępem,
mechanizmy kontroli dostępu, serwery do automatyzacji domu,
czujniki, detektory, urządzenia do monitorowania, elektroniczne
urządzenia do lokalizacji obiektów i przedmiotów, elektroniczne
urządzenia nawigacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, elektroniczne
znaczniki, podzespoły elektrotechniczne, chipy [układy scalone],
komponenty elektryczne i elektroniczne, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia
do zdalnego sterowania oświetleniem, urządzenia do automatycznej regulacji, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, przełączniki czasowe automatyczne, tranzystory, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania, łączniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, przetworniki elektryczne, wtyczki i gniazdka elektryczne, osprzęt do oświetlenia, zamki elektryczne i elektroniczne,
termostaty, wideofony, alarmy, terminale do wprowadzania i wyprowadzania danych, terminale komunikacji bezprzewodowej, ter-
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minale multimedialne, interfejsy komunikacyjne, programy do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego
sterowania, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe do zarządzania
bazami danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz
do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, oprogramowanie użytkowe, aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje do użytku z telefonami komórkowymi, 11
oczyszczacze powietrza, klimatyzatory, wentylatory elektryczne,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, nawilżacze, podgrzewacze wody, podgrzewacze powietrza, 14 zegarki, zegarki sportowe,
zegarki zawierające funkcję gier elektronicznych, zegarki z funkcją
komunikacji na odległość, zegarki na rękę z urządzeniem GPS, 35
usługi sprzedaży następujących towarów: zegarki inteligentne, paski do zegarków do przekazywania danych smartfonom, urządzenia
komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, urządzenia do automatyzacji w domu, programy do przetwarzania danych,
sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne, elektroniczne
sterowniki, automatyczne systemy sterowania ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, automatyczne systemy sterowania dostępem,
mechanizmy kontroli dostępu, serwery do automatyzacji domu,
czujniki, detektory, urządzenia do monitorowania, elektroniczne
urządzenia do lokalizacji obiektów i przedmiotów, elektroniczne
urządzenia nawigacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, elektroniczne
znaczniki, podzespoły elektrotechniczne, chipy [układy scalone],
komponenty elektryczne i elektroniczne, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia
do zdalnego sterowania oświetleniem, urządzenia do automatycznej regulacji, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, przełączniki czasowe automatyczne, tranzystory, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania, łączniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, przetworniki elektryczne, wtyczki i gniazdka elektryczne, osprzęt do oświetlenia, zamki elektryczne i elektroniczne,
termostaty, wideofony, alarmy, terminale do wprowadzania i wyprowadzania danych, terminale komunikacji bezprzewodowej, terminale multimedialne, interfejsy komunikacyjne, programy do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego
sterowania, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe do zarządzania
bazami danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz
do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, oprogramowanie użytkowe, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do użytku z telefonami komórkowymi,
oczyszczacze powietrza, klimatyzatory, wentylatory elektryczne,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, nawilżacze, podgrzewacze
wody, podgrzewacze powietrza, zegarki, zegarki sportowe, zegarki
zawierające funkcję gier elektronicznych, zegarki z funkcją komunikacji na odległość, zegarki na rękę z urządzeniem GPS.

(111) 327390
(220) 2019 03 14
(210) 497193
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) VEII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Veiiron
(510), (511) 9 skrzynki rozdzielcze zasilania, skrzynki rozdzielcze
elektryczne, skrzynki rozgałęźne, elektryczne skrzynki sterownicze,
skrzynki zaciskowe, elektryczne skrzynki połączeniowe, skrzynki akumulatorowe, skrzynki zasilające, skrzynki pojemnościowe, skrzynki
przyłączeniowe, skrzynki do bezpieczników elektrycznych, skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, skrzynki przyłączowe
do przewodów elektrycznych, tablice rozdzielcze, rozdzielacze układowe, dotykowe tablice rozdzielcze, elektryczne tablice rozdzielcze,
szafy rozdzielcze, pulpity rozdzielcze, rozdzielacze energii elektrycznej, pulpity rozdzielające, elektryczne panele rozdzielcze do sieci
elektrycznej, sterowniki elektryczne, elektryczne instalacje sterujące,
elektroniczne jednostki sterujące, elektryczne pulpity sterownicze,
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elektryczne urządzenia sterownicze, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne obwody sterownicze, elektroniczne obwody sterownicze, tablice sterownicze, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia sterujące
procesami, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące,
elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, elektryczne
urządzenia do sterowania mocą, urządzenia do sterowania energią
elektryczną, urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, moduły
połączeniowe do sterowników elektrycznych, elektryczne urządzenia
sterownicze do zarządzania energią, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, złącza do kabli, złącza do kabli elektrycznych, złącza kablowe do kabli elektrycznych, metalowe
gwintowane złącza kablowe, złączowe tuleje do kabli elektrycznych,
obudowy do złączy kablowych, transformatory, transformatory rozdzielcze, transformatory napięcia, transformatory elektryczne, elektroniczne transformatory mocy, transformatory obniżające napięcie,
transformatory podwyższające napięcie, transformatory wysokiego
napięcia, transformatory napięcia elektrycznego, transformatory pojemnościowe napięcia, elektryczne transformatory sieci zasilającej,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa skrzynek rozdzielczych zasilania,
skrzynek rozdzielczych elektrycznych, skrzynek rozgałęźnych, elektrycznych skrzynek sterowniczych, skrzynek zaciskowych, elektrycznych skrzynek połączeniowych, skrzynek akumulatorowych, skrzynek
zasilających, skrzynek pojemnościowych, skrzynek przyłączeniowych,
skrzynek do bezpieczników elektrycznych, skrzynek zaciskowych
do przewodów elektrycznych, skrzynek przyłączowych do przewodów elektrycznych, tablic rozdzielczych, rozdzielaczy układowych,
dotykowych tablic rozdzielczych, elektrycznych tablic rozdzielczych,
szaf rozdzielczych, pulpitów rozdzielczych, rozdzielaczy energii elektrycznej, pulpitów rozdzielających, elektrycznych paneli rozdzielczych
do sieci elektrycznej, sterowników elektrycznych, elektrycznych instalacji sterujących, elektronicznych jednostek sterujących, elektrycznych pulpitów sterowniczych, elektrycznych urządzeń sterowniczych,
elektronicznych przyrządów sterujących, elektronicznych urządzeń
sterujących, elektrycznych obwodów sterowniczych, elektronicznych
obwodów sterowniczych, tablic sterowniczych, elektrycznych urządzeń kontrolno-sterujących, elektrycznych urządzeń sterujących procesami, elektrycznych lub elektronicznych modułów kontrolno-sterujących, elektrycznych zautomatyzowanych urządzeń sterowniczych,
elektrycznych urządzeń do sterowania mocą, urządzeń do sterowania
energią elektryczną, urządzeń do sterowania prądem elektrycznym,
modułów połączeniowych do sterowników elektrycznych, elektrycznych urządzeń sterowniczych do zarządzania energią, aparatury
i urządzeń do sterowania przepływu energii elektrycznej, złącz do kabli, złącz do kabli elektrycznych, złącz kablowych do kabli elektrycznych, metalowych gwintowanych złącz kablowych, złączowych tulei
do kabli elektrycznych, obudów do złączy kablowych, transformatorów, transformatorów rozdzielczych, transformatorów napięcia, transformatorów elektrycznych, elektronicznych transformatorów mocy,
transformatorów obniżających napięcie, transformatorów podwyższających napięcie, transformatorów wysokiego napięcia, transformatorów napięcia elektrycznego, transformatorów pojemnościowych
napięcia, elektrycznych transformatorów sieci zasilającej.

(111) 327391
(220) 2019 03 15
(210) 497247
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732)	GĄSIOROWSKI TOMASZ JERZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTIK GRUNT SZYBKOSCHNĄCY V12 KING QUALITY
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.05, 24.09.07
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(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, środki zabezpieczające przed niszczeniem mury
i inne materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych. emulsje do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, płyt cementowych i gazobetonu, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.

(111) 327392
(220) 2019 03 15
(210) 497248
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732)	ELECTRO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Waksmund (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ELECTRO 5
(510), (511) 6 przewody centralnego ogrzewania, drabiny metalowe,
drut aluminiowy, drut metalowy, drut ze stali, drut ze stopów metali
nieszlachetnych, drut żelazny, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, drut z miedzi nieizolowany, miedź surowa lub półprzetworzona,
nity metalowe, przewody metalowe, przewody wodociągowe, rury
i rurki ze stali, rusztowania metalowe, metalowe słupy linii elektrycznych, 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, alarmy dźwiękowe, anody, anteny, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, drut
miedziany izolowany, druty jako przewody elektryczne, druty jako
przewody telefoniczne, druty jako przewody telegraficzne, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne jako światłowody, lampy
elektronowe, lampy katodowe, lampy optyczne, przewodniki elektryczne, elektryczne tablice rozdzielcze, tablice sterownicze, transformatory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, tranzystory,
triody napięciowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, elektryczne
urządzenia antyinterferencyjne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, wtyczki, gniazdka i inne kontakty jako złącza elektryczne, 11 grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, lampiony, obudowy do lamp, osłony do lampy,
rury do lampy, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych,
lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy wyładowcze elektryczne
do oświetlania, latarki, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia, żarówki oświetleniowe, reflektory
do lamp, szkła do lamp, urządzenia do oświetlania za pomocą diod
elektroluminescencyjnych, elektryczne żarniki do lamp, elektryczne
żarniki do ogrzewania, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe LED, oświetlenie indukcyjne.

dzenia myjące, prasy, prasy napędzane pneumatycznie, przemysłowe
maszyny do cięcia, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów,
maszyny do użytku w przemyśle papierniczym, koła zębate do maszyn,
łożyska i tuleje jako części maszyn, wałki drukarskie do maszyn, wałki
do obrotowych maszyn drukarskich, pasy do maszyn, noże jako części
do maszyn, 37 serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, naprawa maszyn przemysłowych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, naprawa lub konserwacja maszyn drukarskich, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki papieru, naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, regeneracja
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, przegląd maszyn, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn drukarskich, maszyn poligraficznych, maszyn do sztancowania, maszyn do drukowania etykiet, maszyn
do drukowania na etykietach, maszyn do produkcji etykiet innych niż
biurowe, zrobotyzowanych maszyn do etykietowania, etykieciarek, maszyn do etykietowania innych niż do użytku biurowego, maszyn do druku fleksograficznego, pras drukarskich jako maszyn drukarskich, drukarek uderzeniowych, przycinarek drukarskich, przemysłowych maszyn
drukarskich, maszyn drukarskich dociskowych, drukarskich maszyn
offsetowych, litograficznych maszyn drukarskich, maszyn do druku
płaskiego, maszyn do druku wklęsłego, krajarek, urządzeń do nadrukowywania etykiet innych niż biurowe, aplika torów etykiet innych niż
do użytku biurowego, urządzeń myjących, pras, pras napędzanych
pneumatycznie, przemysłowych maszyn do cięcia, maszyn przemysłowych do produkcji papierosów, maszyn do użytku w przemyśle papierniczym, 42 projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie
maszyn specjalistycznych, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
maszyn, doradztwo techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne w zakresie produkcji,
usługi doradztwa technologicznego w zakresie analiz budowy maszyn,
projektowanie maszyn drukarskich, maszyn poligraficznych, maszyn
do sztancowania, maszyn do drukowania etykiet, maszyn do drukowania na etykietach, maszyn do produkcji etykiet innych niż biurowe,
zrobotyzowanych maszyn do etykietowania, etykieciarek, maszyn
do etykietowania innych niż do użytku biurowego, maszyn do druku
fleksograficznego, pras drukarskich jako maszyn drukarskich, drukarek
uderzeniowych, przycinarek drukarskich, przemysłowych maszyn drukarskich, maszyn drukarskich dociskowych, drukarskich maszyn offsetowych, litograficznych maszyn drukarskich, maszyn do druku płaskiego,
maszyn do druku wklęsłego, krajarek, urządzeń do nadrukowywania
etykiet innych niż biurowe, aplika torów etykiet innych niż do użytku
biurowego, urządzeń myjących, pras, pras napędzanych pneumatycznie, przemysłowych maszyn do cięcia, maszyn przemysłowych do produkcji papierosów, maszyn do użytku w przemyśle papierniczym.

(111) 327393
(220) 2019 03 15
(210) 497252
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) SUBCZYŃSKI ROBERT TECH-WASH, Choromany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECH-WASH
(540)

(111) 327394
(220) 2019 03 18
(210) 497292
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) FUNDACJA BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bukowina Tatrzańska
(540)

(591) czerwony, niebieski, szary
(531) 15.07.01, 27.05.01, 14.03.03, 14.03.09, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny drukarskie, maszyny poligraficzne, maszyny
do sztancowania, maszyny do drukowania etykiet, maszyny do drukowania na etykietach, maszyny do produkcji etykiet inne niż biurowe, zrobotyzowane maszyny do etykietowania, etykieciarki, maszyny
do etykietowania inne niż do użytku biurowego, maszyny do druku
fleksograficznego, prasy drukarskie jako maszyny drukarskie, drukarki
uderzeniowe, przycinarki drukarskie, przemysłowe maszyny drukarskie,
maszyny drukarskie dociskowe, drukarskie maszyny offsetowe, litograficzne maszyny drukarskie, maszyny do druku płaskiego, maszyny
do druku wklęsłego, krajarki, urządzenia do nadrukowywania etykiet
inne niż biurowe, aplikatory etykiet inne niż do użytku biurowego, urzą-

(591) niebieski, zielony, pomarańczowy, brązowy, granatowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.03.02, 01.03.12, 06.01.02, 05.01.03,
05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 06.03.12, 26.05.01, 26.05.11, 26.05.16
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(510), (511) 35 promocje produktów regionalnych i wyrobów kuchni
regionalnej, promocje w zakresie kultury i tradycji, promocje sportu,
rekreacji i turystyki, materiały promocyjno-reklamowe, ogłoszenia
reklamowe, plakaty reklamowe, pokazy towarów, głównie produktów regionalnych i produktów kuchni regionalnej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych dot. produktów regionalnych
i produktów kuchni regionalnej, organizowanie targów, wystaw promocyjnych, w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 organizowanie imprez sportowych, rekreacji oraz imprez turystycznych.

(111) 327395
(220) 2019 03 22
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 26
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bella Roza
(540)

(210) 497562

(591) biały, czarny, szary, złoty, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15,
25.01.15, 25.01.09, 26.11.01, 26.11.08, 25.01.05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(111) 327396
(220) 2019 03 22
(210) 497576
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 26
(732) ONIŚK PAWEŁ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TEN KIE
(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.
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(540) B2B PRO
(540)

(531) 01.01.02, 01.01.10, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe elementy
złączne, nakrętki metalowe, pierścienie dystansowe, blachowkręty,
śruby metalowe, kołki metalowe, drobne wyroby żelazne do budynków, metalowe wkręty dociskowe, metalowe wkręty do drewna,
metalowe wkręty z oczkiem, podkładki metalowe, 20 kołki niemetalowe, podkładki do śrub, niemetalowe, śruby [wkręty] niemetalowe,
niemetalowe elementy złączne, niemetalowe nakrętki, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż on-line, towarów: budowlane materiały metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe elementy złączne, nakrętki
metalowe, pierścienie dystansowe, blachowkręty, śruby metalowe,
kołki metalowe, drobne wyroby żelazne do budynków, metalowe
wkręty dociskowe, metalowe wkręty do drewna, metalowe wkręty z oczkiem, podkładki metalowe, kołki niemetalowe, podkładki
do śrub, niemetalowe, śruby [wkręty] niemetalowe, niemetalowe
elementy złączne, niemetalowe nakrętki.
(111) 327399
(220) 2019 03 28
(210) 497843
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 19
(732) PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁYSTOK PZZ S.A. 1948 Z serca Podlasia!
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, żółty, biały, ciemnozielony
(531) 02.09.01, 24.09.02, 25.01.15, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 30 mąka spożywcza, kasze spożywcze, kasza manna,
płatki owsiane.
(111) 327400
(220) 2019 03 28
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 26
(732) ŚLIWIŃSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Efektywniej. zachowaj energię
(540)

(210) 497848

(111) 327397
(220) 2019 03 25
(210) 497697
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPASMOBLOC
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu przeciwbólowym
i rozluźniającym mięśnie gładkie.

(591) ciemnoszary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01
(510), (511) 41 szkolenia personelu, szkolenia pracowników w celu
podnoszenia kwalifikacji zawodowych z zakresu efektywności energetycznej, wykonywania audytów, 42 audyt energetyczny, usługi
naukowe i technologiczne.

(111) 327398
(220) 2019 03 26
(210) 497712
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCENT ŚRUB, Chwaszczyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(111) 327401
(220) 2019 04 08
(151) 2019 11 25
(441) 2019 07 08
(732)	LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LA RIVE easy!

(210) 498355
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(540)

[odzież], gorsety, gorsety [bielizna damska], halki [bielizna], halki, półhalki, kamizelki, kaptury [odzież], kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem,
krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki damskie, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], odzież z imitacji skóry, odzież haftowana, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę,
palta, pantofle domowe, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podwiązki, poncza, pończochy, rajstopy,
rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, sukienka
na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szlafroki.

(591) biały, czarny, jasnoróżowy, różowy, złoty, żółty
(531) 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(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) 327402
(220) 2019 04 08
(151) 2019 11 25
(441) 2019 07 08
(732)	LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LA RIVE NEW RIDE
(540)

(111) 327404
(220) 2019 04 08
(210) 498365
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732)	LUBERDA PAWEŁ ANTYKUNA.PL. PAWEŁ LUBERDA
SKUTECZNE ODSTRASZACZE GRYZONI, Wieliczka (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 498356

(591) czerwony, pomarańczowy, brązowy, czarny
(531) 29.01.14, 03.05.01, 03.05.05, 18.07.01
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, 21 ultradźwiękowe urządzenie do odstraszania szkodników.
(111) 327405
(220) 2019 04 08
(210) 498393
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) ORLIK ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE
ORZEŁ, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZEŁ BUDOWNICTWO
(540)

(591) ciemnoszary, czarny, szary
(531) 19.03.03, 19.09.99, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(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) 327403
(220) 2019 04 08
(210) 498364
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) SCHEFFLER MAGDALENA MODA IMPERO, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciao Ciao Sophia
(540)

(591) różowy, czarny, biały
(531) 11.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bielizna osobista, biustonosze, body
[bielizna], botki, buty za kostkę, chustki [apaszki], czapki jako nakrycia
głowy, daszki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], espadryle, futra

(591) złoty, czarny
(531) 03.07.01, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo.
(111) 327406
(220) 2019 04 08
(210) 498400
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) STYK-ŚWIĆ AGATA AD REM, Okszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mocuś dziecinnie łatwy dla dziewczynek i chłopców
(540)

(591) różowy, granatowy, niebieski
(531) 02.05.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 przyrządy do pobierania moczu dla dzieci, wkłady absorbujące mocz, torebki na mocz, pojemniki na mocz, worki na mocz,
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rozszerzacze cewki moczowej, naczynia do badania moczu, strzykawki do cewki moczowej, sondy do cewki moczowej, wszczepialne
stenty do moczowodów, urządzenia do monitorowania przepływu
moczu, przyrządy do cewnikowania moczowodów, 35 prowadzenie
sklepów i/lub hurtowni z przyrządami do pobierania moczu, artykułami medycznymi, reklama.

(111) 327407
(220) 2019 04 08
(210) 498404
(151) 2019 11 25
(441) 2019 07 08
(732) WIĘCKOWSKA SYLWIA, STYBNER ŁUKASZ CREAM BEAR
POLAND SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREAM BEAR
(540)

(591) szary, biały, czarny
(531) 03.04.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 torby, torebki, paski, plecaki, paski-portfele, portfele,
kosmetyczki, walizki, 25 odzież, bluzki, bluzy, koszulki, T-shirty, narzutki, koszule, swetry, sukienki, spódniczki, spodnie, spodenki, pidżamy,
kombinezony, skarpetki, kurtki, płaszcze, czapki, szaliki, chustki, kamizelki, chusty, bielizna, nakrycia głowy, obuwie, 35 usługa sprzedaży
hurtowej, detalicznej, prowadzonej stacjonarnie oraz poprzez telewizję, radio, Internet, sieci komputerowe, telefonię stacjonarną i komórkową a także inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość: odzieży, bluzek, bluz, koszulek, narzutek,
koszul, T-shirtów, swetrów, sukienek, spódniczek, spodni, spodenek,
pidżam, kombinezonów, skarpetek, kurtek, płaszczy, czapek, szalików,
chustek, kamizelek, chust, bielizny, nakryć głowy, obuwia, torebek, pasków, plecaków, pasków-portfeli, portfeli, kosmetyczek, walizek.
(111) 327408
(220) 2019 04 08
(210) 498405
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) RST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Świdnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RST Software Masters
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], projektowanie
systemów komputerowych, 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, projektowanie i programowanie systemów informatycznych oraz elementów oprogramowania sprzętu informatycznego, upowszechnianie i wdrażanie systemów
informatycznych, doradztwo w zakresie zastosowań i metod informatyki, wykonywanie innych usług informatycznych.
(111) 327409
(220) 2019 04 09
(210) 498452
(151) 2019 12 02
(441) 2019 07 15
(732) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX THEA
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 30 herbaty.
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(111) 327410
(220) 2019 04 09
(210) 498466
(151) 2019 12 02
(441) 2019 07 15
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bratex Dual Matt
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty
chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania metali,
środki do utwardzania metali, środki do konserwacja ceramiki, środki
do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty
do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych,
preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do matowienia,
preparaty do matowienia emalii lub szkła, 2 farby, pokosty, lakiery,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki [farby],
powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby],
powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb, farby,
farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych, lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć dachowych,
farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce
do drewna, barwniki do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb, szkliwo
[powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, 6 metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe i osprzęt
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla
przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki
do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki
do hartowania metali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacja ceramiki, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/
kauczuku, preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji
pokryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki
do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki
[farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb, farby,
farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych, lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć dachowych,
farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce
do drewna, barwniki do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb, szkliwo
[powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe i osprzęt
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, preparaty do usuwania
farb, środki do usuwania lakierów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary,
oleje do farb, oleje do konserwacji murów, rozpylacze do farb, materiały izolacyjne, farby izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [materiały
budowlane], niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy
do nich, dachówki niemetalowe, w sposób umożliwiający ich wygodne
oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 327411
(151) 2019 11 28

(220) 2019 04 09
(441) 2019 07 29

(210) 498480
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(732)	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITIMED
(540)

(591) czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01
(510), (511) 39 transport sanitarny, 44 usługi poradnictwa i doradztwa medycznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi
medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi opieki
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi podstawowej
opieki zdrowotnej, usługi medyczne świadczone przez lekarzy i służbę zdrowia wszystkich specjalności, diagnostyka medyczna, w tym
przeprowadzanie badań rentgenem, rezonansem magnetycznym,
tomografem komputerowym, ultrasonografem, elektrokardiogramem, spirometrem, elektroencefalografem, usługi z zakresu ambulatoryjnej i specjalistycznej opieki medycznej, w tym alergologia,
andrologia, balneologia, bariatria, dermatologia, diabetologia, endokrynologia, epidemiologia, fizjoterapia, fizykoterapia, gastrologia, geriatria, hematologia, kardiologia, leczenia chorób zakaźnych,
medycyna pracy, medycyna wewnętrzna, neurologia, okulistyka,
onkologia, ortopedia, otorynolaryngologia, patologia, pediatria, pulmonologia, psychiatria, seksuologia, urologia, wenerologia, usługi
chirurgiczne, w tym chirurgia ogólna, dziecięca, torakochirurgia, naczyniowa, onkologiczna, plastyczna, refrakcyjna, sercowo-naczyniowa, szczękowo-twarzowa, neurochirurgia, chirurgia urazowa, transplantologia, usługi farmakologiczne, w tym farmakologia kliniczna,
farmakodynamika, toksykologia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej oraz usługi położnicze, usługi stomatologiczne, w tym stomatologia zachowawcza, dziecięca, estetyczna, implantologia, periodontologia, protetyka, chirurgia stomatologiczna i ortodoncja,
radiologia stomatologiczna, usługi doradztwa w zakresie stomatologii i ortodoncji, usługi rehabilitacji i rekonwalescencji chorych, usługi
medyczne z zakresu profilaktyki zdrowia wykonywane na miejscu
w przychodni, szkole i w miejscu zamieszkania czy pracy chorego,
kliniki medyczne, analizy medyczne i badania diagnostyczne, usługi
w zakresie prowadzenia laboratoriów medycznych, .
(111) 327412
(220) 2019 04 09
(210) 498483
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 29
(732)	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITIMED
(540)

(591) biały, zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 24.13.01, 29.01.13, 27.05.24
(510), (511) 39 transport sanitarny, 44 usługi poradnictwa i doradztwa
medycznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale, usługi podstawowej opieki zdrowotnej, usługi medyczne świadczone przez lekarzy i służbę zdrowia
wszystkich specjalności, diagnostyka medyczna, w tym przeprowadzanie badań rentgenem, rezonansem magnetycznym, tomografem
komputerowym, ultrasonografem, elektrokardiogramem, spirometrem, elektroencefalografem, usługi z zakresu ambulatoryjnej i specjalistycznej opieki medycznej, w tym alergologia, andrologia, balneologia,
bariatria, dermatologia, diabetologia, endokrynologia, epidemiologia,
fizjoterapia, fizykoterapia, gastrologia, geriatria, hematologia, kardiologia, leczenia chorób zakaźnych, medycyna pracy, medycyna wewnętrzna, neurologia, okulistyka, onkologia, ortopedia, otorynolaryngologia,
patologia, pediatria, pulmonologia, psychiatria, seksuologia, urologia,

wenerologia, usługi chirurgiczne, w tym chirurgia ogólna, dziecięca,
torakochirurgia, naczyniowa, onkologiczna, plastyczna, refrakcyjna,
sercowo-naczyniowa, szczękowo-twarzowa, neurochirurgia, chirurgia
urazowa, transplantologia, usługi farmakologiczne, w tym farmakologia kliniczna, farmakodynamika, toksykologia, usługi medycznej opieki
pielęgniarskiej oraz usługi położnicze, usługi stomatologiczne, w tym
stomatologia zachowawcza, dziecięca, estetyczna, implantologia, periodontologia, protetyka, chirurgia stomatologiczna i ortodoncja, radiologia stomatologiczna, usługi doradztwa w zakresie stomatologii
i ortodoncji, usługi rehabilitacji i rekonwalescencji chorych, usługi medyczne z zakresu profilaktyki zdrowia wykonywane na miejscu w przychodni, szkole i w miejscu zamieszkania czy pracy chorego, kliniki medyczne, analizy medyczne i badania diagnostyczne, usługi w zakresie
prowadzenia laboratoriów medycznych, .

(111) 327413
(220) 2019 04 09
(210) 498485
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 29
(732)	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITIMED
(540)

(531) 24.13.01, 27.05.01
(510), (511) 39 transport sanitarny, 44 usługi poradnictwa i doradztwa medycznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi
medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi opieki
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi podstawowej
opieki zdrowotnej, usługi medyczne świadczone przez lekarzy i służbę zdrowia wszystkich specjalności, diagnostyka medyczna, w tym
przeprowadzanie badań rentgenem, rezonansem magnetycznym,
tomografem komputerowym, ultrasonografem, elektrokardiogramem, spirometrem, elektroencefalografem, usługi z zakresu ambulatoryjnej i specjalistycznej opieki medycznej, w tym alergologia,
andrologia, balneologia, bariatria, dermatologia, diabetologia, endokrynologia, epidemiologia, fizjoterapia, fizykoterapia, gastrologia, geriatria, hematologia, kardiologia, leczenia chorób zakaźnych,
medycyna pracy, medycyna wewnętrzna, neurologia, okulistyka,
onkologia, ortopedia, otorynolaryngologia, patologia, pediatria, pulmonologia, psychiatria, seksuologia, urologia, wenerologia, usługi
chirurgiczne, w tym chirurgia ogólna, dziecięca, torakochirurgia, naczyniowa, onkologiczna, plastyczna, refrakcyjna, sercowo-naczyniowa, szczękowo-twarzowa, neurochirurgia, chirurgia urazowa, transplantologia, usługi farmakologiczne, w tym farmakologia kliniczna,
farmakodynamika, toksykologia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej oraz usługi położnicze, usługi stomatologiczne, w tym stomatologia zachowawcza, dziecięca, estetyczna, implantologia, periodontologia, protetyka, chirurgia stomatologiczna i ortodoncja,
radiologia stomatologiczna, usługi doradztwa w zakresie stomatologii i ortodoncji, usługi rehabilitacji i rekonwalescencji chorych, usługi
medyczne z zakresu profilaktyki zdrowia wykonywane na miejscu
w przychodni, szkole i w miejscu zamieszkania czy pracy chorego,
kliniki medyczne, analizy medyczne i badania diagnostyczne, usługi
w zakresie prowadzenia laboratoriów medycznych, .
(111) 327414
(220) 2019 04 09
(210) 498490
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 29
(732)	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITIMED
(540)

(591) niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01
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(510), (511) 39 transport sanitarny, 44 usługi poradnictwa i doradztwa
medycznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale, usługi podstawowej opieki zdrowotnej, usługi medyczne świadczone przez lekarzy i służbę zdrowia wszystkich specjalności, diagnostyka medyczna, w tym przeprowadzanie
badań rentgenem, rezonansem magnetycznym, tomografem komputerowym, ultrasonografem, elektrokardiogramem, spirometrem, elektroencefalografem, usługi z zakresu ambulatoryjnej i specjalistycznej opieki
medycznej, w tym alergologia, andrologia, balneologia, bariatria, dermatologia, diabetologia, endokrynologia, epidemiologia, fizjoterapia,
fizykoterapia, gastrologia, geriatria, hematologia, kardiologia, leczenia
chorób zakaźnych, medycyna pracy, medycyna wewnętrzna, neurologia,
okulistyka, onkologia, ortopedia, otorynolaryngologia, patologia, pediatria, pulmonologia, psychiatria, seksuologia, urologia, wenerologia, usługi chirurgiczne, w tym chirurgia ogólna, dziecięca, torakochirurgia, naczyniowa, onkologiczna, plastyczna, refrakcyjna, sercowo-naczyniowa,
szczękowo-twarzowa, neurochirurgia, chirurgia urazowa, transplantologia, usługi farmakologiczne, w tym farmakologia kliniczna, farmakodynamika, toksykologia, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej oraz usługi
położnicze, usługi stomatologiczne, w tym stomatologia zachowawcza,
dziecięca, estetyczna, implantologia, periodontologia, protetyka, chirurgia stomatologiczna i ortodoncja, radiologia stomatologiczna, usługi
doradztwa w zakresie stomatologii i ortodoncji, usługi rehabilitacji i rekonwalescencji chorych, usługi medyczne z zakresu profilaktyki zdrowia
wykonywane na miejscu w przychodni, szkole i w miejscu zamieszkania
czy pracy chorego, kliniki medyczne, analizy medyczne i badania diagnostyczne, usługi w zakresie prowadzenia laboratoriów medycznych, .

(111) 327415
(220) 2019 04 11
(210) 498595
(151) 2019 11 25
(441) 2019 07 08
(732) CIOŚ ZBIGNIEW ANTAŁEK BIURO TURYSTYKI, Cholerzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKANSEN Holiday DOMKI REGIONALNE
(540)

(591) niebieski, czarny, żółty, biały
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 roboty budowlane, wznoszenie obiektów budowlanych, usługi developerskie polegające na wznoszeniu obiektów
małej architektury, 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, opieka nad dziećmi, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, imprezy okolicznościowe, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi cateringowe.
(111) 327416
(220) 2019 04 11
(210) 498628
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 12
(732) CYRANEK JACEK WELL-ROUNDED DESIGN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRD
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynku, marketing, 42 usługi graficzne, prace badawcze nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie opakowań, stylizacja-wzornictwo przemysłowe,
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wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 327417
(220) 2019 04 12
(210) 498664
(151) 2019 11 26
(441) 2019 07 08
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moda na Rodzinę
(540)

(591) czarny, zielony, brązowy, żółty, beżowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne
gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia
gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty
magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie
papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie,
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne,
odbitki fotograficzne, mini albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne,
przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić
konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną,
naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja

148

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 5/2020

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) 327418
(220) 2019 04 12
(210) 498666
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) FABRYKA MATERACY JANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JJ JANPOL
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, łóżka, stelaże, poduszki, poduszki profilowane,
materace łóżkowe, materace łóżkowe o złożonej, warstwowej konstrukcji, materace: na stelażu, składane, hotelowe, dziecięce, bonnelowe, kieszeniowe, posłaniowe, z użyciem elementów metalowych,
z tworzyw sztucznych, z surowców naturalnych, drobne wyroby
z tworzyw sztucznych jako elementy konstrukcyjne materacy i wyposażenia łóżek, stelaży i mebli nie ujęte w innych klasach, 24 tekstylne:
ochraniacze, koperty, nakładki i pokrowce na materace, 35 zgromadzenie w hurtowni i sklepie materacy, poduszek, łóżek, stelaży umożliwiające ich swobodne oglądanie, wybór i zakup przez odbiorców
hurtowych lub przez konsumentów, 37 usługi serwisu: mebli, łóżek,
stelaży i materacy, 39 usługi transportowe na rzecz osób trzecich.
(111) 327419
(220) 2019 04 12
(210) 498673
(151) 2019 11 26
(441) 2019 07 08
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Margolcia i Miś zapraszają dziś
(540)

(591) żółty, niebieski, zielony, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne
gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia
gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty
magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie

papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie,
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne,
odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne,
przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach 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) 327420
(220) 2019 05 08
(210) 499507
(151) 2019 12 09
(441) 2019 06 24
(732)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BioCargo
(540)

(591) zielony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 7 urządzenia do transportowania, urządzenia do przenoszenia i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 35
sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna w placówkach stacjonarnych i/
lub poprzez Internet: przenośnych pojemników i kontenerów metalowych do przechowywania i transportu (zwłaszcza środowisko-
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wych próbek biologicznych), urządzeń do transportowania, urządzeń
do przenoszenia i transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek
biologicznych), urządzeń do badań naukowych i laboratoryjnych,
przenośnych pojemników i kontenerów niemetalowych do przechowywania i transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych), pojemników transportowych, pojemników dla branży
transportowej, pojemników do przechowywania odpadów, pojemników do transportu odpadów, pojemników na materiały odpadowe,
modułów i pojemników do magazynowania i transportu, sprzedaż
hurtowa i/lub detaliczna w placówkach stacjonarnych i/lub poprzez
Internet usług w zakresie: transportu odpadów, transportu ścieków,
transportu ładunków, wywozu odpadów [transport], transportu odpadów skażonych, transportu skażonej gleby, transportu i przechowywania odpadów, transportu niebezpiecznych odpadów, sprzedaż
usług konsultacyjnych związanych z transportem, sprzedaż usług doradczych związanych z transportem, sprzedaż usług informacyjnych
związanych z transportem, sprzedaż usług w zakresie oczyszczania
[usuwania i transportu] z odpadów, obsługi w zakresie gospodarowania [transportu] odpadkami, transport u odpadów medycznych
i odpadów specjalnych, projektowania przenośnych pojemników
i kontenerów metalowych do przechowywania i transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych), projektowania urządzeń do transportowania, projektowania urządzeń do przenoszenia
i transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych), projektowania przenośnych pojemników i kontenerów niemetalowych
do przechowywania i transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek
biologicznych), projektowania przenośnych pojemników i kontenerów chłodniczych (nieelektrycznych) do przechowywania i transportu (zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych), projektowania
kontenerów transportowych, projektowania sprzętu do transportu
odpadów, pobierania próbek do badania skażenia, pobierania próbek do badania zanieczyszczenia, przygotowywania próbek biologicznych do celów badawczych, przygotowywania próbek biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, pobierania próbek
analitycznych w celu sprawdzenia skażenia, przygotowywania próbek biologicznych do testów i analiz w laboratoriach badawczych,
pobierania próbek analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, badań i analiz biologicznych, laboratoriów chemicznych i/
lub biologicznych, badań dotyczących ochrony środowiska, badań
w dziedzinie biologii i bakteriologii, badań i testów biologicznych
i bakteriologicznych, 39 usługi wynajmu przenośnych pojemników
i kontenerów metalowych do przechowywania i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, usługi wynajmu urządzeń do transportowania, usługi wynajmu urządzeń do przenoszenia
i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, usługi wynajmu urządzeń do badań naukowych i laboratoryjnych, usługi
wynajmu przenośnych pojemników i kontenerów niemetalowych
do przechowywania i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek
biologicznych, usługi wynajmu przenośnych pojemników i kontenerów chłodniczych (nieelektrycznych) do przechowywania i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, usługi wynajmu pojemników transportowych, wynajem pojemników dla branży
transportowej, wynajem pojemników do przechowywania odpadów,
wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, zbieranie pojemników na materiały odpadowe, wynajem modułów i pojemników
do magazynowania i transportu, transport odpadów, transport ścieków, transport ładunków, wywóz odpadów [transport], transport odpadów skażonych, transport skażonej gleby, transport i przechowywanie odpadów, usługi transportu niebezpiecznych odpadów, usługi
konsultacyjne związane z transportem, usługi doradcze związane
z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, obsługa w zakresie gospodarowania [transport] odpadkami, transport odpadów medycznych
i odpadów specjalnych, 42 projektowanie przenośnych pojemników
i kontenerów metalowych do przechowywania i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, projektowanie urządzeń
do transportowania, projektowanie urządzeń do przenoszenia i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, projektowanie urządzeń do badań naukowych i laboratoryjnych, projektowanie
przenośnych pojemników i kontenerów niemetalowych do przechowywania i transportu, zwłaszcza środowiskowych próbek biologicznych, projektowanie przenośnych pojemników i kontenerów chłodniczych (nieelektrycznych) do przechowywania i transportu, zwłaszcza
środowiskowych próbek biologicznych, projektowanie kontenerów
transportowych, projektowanie sprzętu do transportu odpadów, po-
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bieranie próbek do badania skażenia, pobieranie próbek do badania
zanieczyszczenia, przygotowywanie próbek biologicznych do celów
badawczych, przygotowywanie próbek biologicznych do analizy
w laboratoriach badawczych, świadczenie usług pobierania próbek
analitycznych w celu sprawdzenia skażenia, przygotowywanie próbek biologicznych do testów i analiz w laboratoriach badawczych,
świadczenie usług pobierania próbek analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, usługi badań i analiz biologicznych, usługi
w zakresie laboratoriów chemicznych i/lub biologicznych, badania
dotyczące ochrony środowiska, badania w dziedzinie biologii i bakteriologii, badania i testy biologiczne i bakteriologiczne.

(111) 327421
(220) 2019 05 09
(210) 499513
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732)	GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRALNOEUROPEJSKI DEMONSTRATOR DRONÓW
(540)

(591) niebieski, granatowy, czerwony
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 35 systematyzowanie i zestawianie danych oraz statystyk
w zakresie ruchu pojazdów powietrznych, w szczególności bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w komputerowych bazach danych, 38 usługi telekomunikacji, wysyłanie wiadomości elektronicznych
za pośrednictwem Internetu, ekstranetu, intranetu, usługi komunikacji
za pośrednictwem radia, telefonu, telegrafu oraz wszelkich środków
do zdalnej transmisji danych, za pośrednictwem tekstu wideo, w szczególności za pośrednictwem terminali, komputerowych urządzeń peryferyjnych lub sprzętu elektronicznego i/lub cyfrowego, wideofonów,
telefonów obrazowych i wideokonferencji, elektroniczny transfer wiadomości i danych (wysyłanie wiadomości) za pośrednictwem Internetu,
ekstranetu, Intranetu, usługi komunikacji za pośrednictwem radia, telefonu, telegrafu oraz wszelkich środków do zdalnej transmisji danych, za pośrednictwem interaktywnej wideografii, w szczególności za pośrednictwem terminali, komputerowych urządzeń peryferyjnych lub sprzętu
elektronicznego i/lub cyfrowego, wideofonów, 39 pozycjonowanie
i zdalna kontrola ruchu bezzałogowych statków powietrznych (dronów),
usługi śledzenia lotów bezzałogowych statków powietrznych, zarządzanie ruchem bezzałogowych statków powietrznych (dronów), informacje
o ruchu lotniczym, w tym bezzałogowych statków powietrznych (dronów), usługi w zakresie bezpieczeństwa lotów bezzałogowych statków
powietrznych (dronów), w szczególności udzielanie informacji i porad
dotyczących bezpieczeństwa lotów, kontrole techniczne i operacyjne
oraz organizowanie, gwarantowanie i wdrażanie ruchu powietrznego,
42 badania naukowe i techniczne w zakresie bezzałogowych statków
powietrznych, doradztwo, testowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie bezzałogowych statków powietrznych, udzielanie
rekomendacji dla innowacyjnych technologii w zakresie bezzałogowych
statków powietrznych, rekomendacja innowacyjnych technologii w zakresie monitoringu w gęstej zabudowie, rekomendacja innowacyjnych
technologii w zakresie ochrony środowiska, transportu, rolnictwa, geodezji, usługi projektowania i wdrażania programów komputerowych
i systemów koordynacji, zarządzania, kontroli oraz bezpieczeństwa ruchu
powietrznego, w tym bezzałogowych statków powietrznych, tworzenie,
testowanie i uruchomienie lokalnej infrastruktury teleinformatycznej
umożliwiającej bezpieczne, zgodne z prawem i warunkami lokalnymi
wykonywanie misji bezzałogowych statków powietrznych, usługi certyfikacji dla bezzałogowych statków powietrznych, platform latających.
(111) 327422
(220) 2019 05 09
(210) 499518
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732) KOCHAŃSKI & PARTNERS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prawoMocni
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(540)

(540)

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.01, 27.05.14, 26.01.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, usługi edukacyjne, 45 usługi
prawne.
(111) 327423
(220) 2019 05 09
(210) 499539
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) Tosara Pharma Limited, Baldoyle (IE)
(540) (znak słowny)
(540) SUDOCREM EXPERT
(510), (511) 3 produkty do pielęgnacji skóry nie mające działania leczniczego, produkty toaletowe nie mające działania leczniczego, z wyłączeniem antyperspirantów, 5 preparaty i substancje farmaceutyczne
i weterynaryjne, kremy o działaniu leczniczym przeznaczone dla ludzi
i dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym.
(111) 327424
(220) 2019 05 08
(210) 499547
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 19
(732) Monex S.A.B. de C.V., Ciudad de Mexico (MX)
(540) (znak słowny)
(540) MONEX
(510), (511) 36 usługi finansowe, bankowe i pieniężne, usługi finansowania, usługi inwestycyjne, usługi konsultacyjne, usługi udzielania
kredytów i pożyczek, administrowanie finansami, administrowanie
w zakresie funduszy powierniczych, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], dostarczanie kapitału inwestycyjnego,
finansowanie podmiotów handlowych, finansowanie projektów, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, korporacyjne usługi powiernicze, planowanie i zarządzanie finansowe, powiernictwo finansowe,
pozyskiwanie kapitału finansowego, udostępnianie i aranżowanie
finansowania, skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie
usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, usługi w zakresie elektronicznego obrotu finansowego,
zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, zarząd powierniczy,
zarządzanie aktywami/finansami/kapitałem, handel elektroniczny.
(111) 327425
(220) 2019 05 13
(210) 499663
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732)	EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI ENGRAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VE Europejski Instytut Edukacji ENGRAM
(540)

(591) granatowy, czerwony, ciemnoczerwony, pomarańczowy,
żółty, zielony, niebieski, fioletowy
(531) 26.01.01, 26.01.11, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 projektowanie układów scalonych i ich elementów
konstrukcyjnych.
(111) 327427
(220) 2019 05 13
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732) PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Healthy Mind
(540)

(210) 499667

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, mięso konserwowane, drób, ekstrakty mięsne, warzywa mrożone, warzywa marynowane, warzywa przetworzone, warzywa preparowane, warzywa gotowane, owoce przetworzone, owoce marynowane, owoce konserwowane, mrożone owoce, galaretki, przetwory
owocowe, w tym dżemy, marmolada, mleczne produkty, pasty mięsne,
w tym pasztety, smalec, gotowe dania z mięsa, konserwy mięsne, w tym
mielonki, konserwy rybne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych, pasty warzywne, hummus, 30 sosy,
pasta z soi, przyprawy smakowe, marynaty, kanapki, wyroby cukiernicze,
przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, pierożki na bazie mąki.
(111) 327428
(220) 2019 05 13
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732)	Allegro MicroSystems, LLC, Manchester (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALLEGRO microsystems
(540)

(210) 499672

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.21, 02.05.05, 02.05.23, 27.05.22
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(591) granatowy, czerwony, ciemnoczerwony, pomarańczowy,
żółty, zielony, niebieski, fioletowy
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.11, 26.04.01, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 9 układy scalone i ich elementy konstrukcyjne, 42 projektowanie układów scalonych i ich elementów konstrukcyjnych.

(111) 327426
(220) 2019 05 13
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732)	Allegro MicroSystems, LLC, Manchester (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALLEGRO microsystems

(111) 327429
(220) 2019 05 14
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 26
(732) DUDEK PAWEŁ PABLO, Łąkta Dolna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PABLO rental www.wsbpablo.pl

(210) 499664

(210) 499702
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(540)

(591) żółty, biały, czarny, niebieski
(531) 09.07.25, 21.03.25, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży: maszyn budowlanych, sprzętu
budowlanego, akcesoriów budowlanych, elektronarzędzi, sprzętu
ogrodniczego, pojazdów, materiałów budowlanych, instalacyjnych,
wyposażenia wnętrz, paliwa, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowanie
i druk prospektów reklamowych, usługi marketingowe i promocyjne,
dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia
działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie handlu, usługi
agencji importowo-eksportowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wynajmowanie nośników reklamowych, 37
wypożyczanie: maszyn budowlanych, sprzętu budowlanego, akcesoriów budowlanych, elektronarzędzi, sprzętu ogrodniczego, wiercenie, osuszanie budynków, roboty ziemne, roboty budowlane i instalacyjne, usługi myjni pojazdów, usługi stacji benzynowych, usługi
serwisowe: maszyn, sprzętu, pojazdów.
(111) 327430
(220) 2019 05 14
(210) 499716
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 26
(732)	EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI ENGRAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI ENGRAM
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne.
(111) 327431
(220) 2019 05 14
(210) 499723
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 26
(732)	EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI ENGRAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VE Europejski Instytut Edukacji ENGRAM
(540)

(531) 02.01.23, 02.01.03, 27.05.01, 26.01.14, 26.01.18, 26.04.14, 26.04.18
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne.
(111) 327432
(220) 2019 05 15
(210) 499740
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANTED RED BY THIRSTY COW
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(540)

(591) czarny, pomarańczowy, jasnoróżowy, biały
(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.13, 25.01.15, 25.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 327433
(220) 2019 05 15
(210) 499773
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 12
(732) PFEIFER & LANGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tofi HORSES
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 18.02.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 pasze, materiały paszowe, mieszanki paszowe nie do celów leczniczych, mieszanki paszowe uzupełniające nie do celów leczniczych, wapno do paszy, dodatki do paszy
nie do celów leczniczych, karmy dla zwierząt.
(111) 327434
(220) 2019 05 15
(210) 499815
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczepanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZATRIX
(510), (511) 7 mieszalniki, mieszalniki do płynów [maszyny], mieszalniki do cyrkulacji płynnych środków, mieszalniki do obróbki chemicznej, mieszalniki dla przemysłu spożywczego [maszyny], maszyny
do mieszania, mechanizmy mieszające, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki metalu, maszyny przetwórcze wykorzystujące ciecze
do obróbki przedmiotów, maszyny mieszające, mieszarki do obróbki
chemicznej, mieszarki mechaniczne, narzędzia [części maszyn], narzędzia elektryczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia hydrauliczne, przemysłowe maszyny mieszające, pompy, pompy maszynowe,
pompy [maszyny], silnikowe pompy wodne, pompy dozujące, pompy
wodne, pompy do cieczy, elektryczne pompy wodne, instalacje pomp
do cieczy, maszyny ssące do oczyszczania, maszyny ssące do celów
przemysłowych, instalacje pompowe, pompy do ekstrakcji cieczy
[maszyny], pompy dla przemysłu spożywczego [maszyny], pompy
[części maszyn lub silników], pompy wysokotemperaturowe, pompy
wysokociśnieniowe, pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody,
urządzenia pompujące [maszyny], separatory wody [maszyny], odtłuszczacze [maszyny], maszyny do szlifowania [elektryczne].
(111) 327435
(220) 2019 05 16
(210) 499833
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 12
(732)	AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SADY SANDOMIERSKIE
(540)

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 24.03.07, 24.03.14, 25.01.15,
25.01.25, 27.05.01, 24.03.18
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce,
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody,
świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże],
świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce
głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże
owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce
woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce
nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, świeże warzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki jabłkowe,
35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, napojów,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów.
(111) 327436
(220) 2019 05 16
(210) 499834
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 12
(732)	AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZEREŚNIA SANDOMIERSKA
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORELA SANDOMIERSKA
(540)

(531) 05.07.14, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18, 25.01.15, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce,
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże], świeże
owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce głogu,
świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże owoce
karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świeże,
owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, świeże warzywa
i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owocowe,
gazowane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje
zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, napojów, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów.
(111) 327438
(220) 2019 05 16
(210) 499840
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 12
(732)	AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JABŁKO SANDOMIERSKIE
(540)

(531) 05.07.21, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18, 25.01.15, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce,
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody,
świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże],
świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce
głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże
owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce
woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce
nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, świeże warzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki jabłkowe,
35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, napojów,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów.

(531) 05.07.13, 05.07.22, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18, 25.01.15,
25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce,
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody,
świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże],
świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce
głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże
owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce
woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce
nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, świeże warzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe
zawierające sold owocowe mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 35
usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, napojów, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów.

(111) 327437
(220) 2019 05 16
(210) 499835
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 12
(732)	AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)

(111) 327439
(220) 2019 05 16
(210) 499842
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 12
(732)	AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUSZKA SANDOMIERSKA
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOWARZYSZENIE SADY SANDOMIERSKIE
(540)

(531) 05.07.15, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18, 25.01.15, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce,
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody,
świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże],
świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce
głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże
owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce
woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce
nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, świeże warzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe mieszane soki owocowe, soki jabłkowe, 35
usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, napojów, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów.

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18,
25.01.15, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce,
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody, świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce,
świeże], świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże,
świeże owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże
owoce woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy,
świeże warzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane
soki owocowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe mieszane soki owocowe, soki
jabłkowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków,
napojów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków,
napojów, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, usługi administracyjne w zakresie kierowania stowarzyszeniem, obsługa administracyjna stowarzyszenia, promowanie towarów i usług osób trzecich, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży
owoców, soków, napojów.

(111) 327440
(220) 2019 05 16
(210) 499844
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grodzisk Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBRA COLLECTION
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 2 preparaty do konserwacji drewna, oleje do konserwacji
drewna, bejce do drewna, barwniki do drewna, kit stolarski, lakiery,
rozcieńczalniki do lakierów, farby-powłoki do drewna, 19 parkiety,
parkiety i płyty parkietowe, klepka podłogowa, mozaika podłogowa podłogi parkietowe, deski podłogowe, panele drewniane, tarcica podłogowa, drewno piłowane, heblowane i obrobione, drewno
konstrukcyjne oraz drewno budowlane, ogrodzenia niemetalowe,
materiały konstrukcyjne niemetalowe, okna niemetalowe, okna
skrzynkowe, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, 35
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalający nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w salonach, sklepie lub hurtowni z: artykułami branży budowlanej, wyrobów z drewna, wyrobów
metalowych, farb, lakierów, szkła, materiałów i urządzeń do obróbki
drewna oraz jego konserwacji, 37 usługi w zakresie wykonywania
prac wykończeniowych w tym, układanie parkietów, podłóg, ściany,
pokryć dachowych, posadzek, tapet, usługi instalacyjne stolarki budowlanej, usługi montażowe w zakresie stolarki budowlanej, fachowe doradztwo w zakresie napraw i montażu podłóg.
(111) 327441
(220) 2019 05 16
(210) 499855
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 12
(732)	AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)

(111) 327442
(220) 2019 05 16
(210) 499857
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 12
(732)	AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRZOSKWINIA SANDOMIERSKA
(540)

(531) 05.07.14, 05.07.22, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18, 25.01.15,
25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce,
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody, świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce,
świeże], świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże,
świeże owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże
owoce woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy,
świeże warzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane
soki owocowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe mieszane soki owocowe, soki
jabłkowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków,
napojów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków,
napojów.
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(111) 327443
(220) 2019 05 16
(210) 499858
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 12
(732)	AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLIWKA SANDOMIERSKA
(540)

(531) 05.07.14, 24.03.07, 24.03.14, 24.03.18, 25.01.15, 25.01.25,
27.05.01
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka
cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże morele, świeże owoce,
owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce], jagody,
świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże],
świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce
głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże
owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże, świeże owoce
woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce
nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, orzechy, świeże warzywa i zioła, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki jabłkowe,
35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, soków, napojów,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, soków, napojów.
(111) 327444
(220) 2019 05 16
(210) 499861
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 19
(732)	HORYZONT MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVIGO
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
on-line polegające na umożliwieniu: zlecania usług, świadczenia usług,
zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych,
umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz
otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych,
dostępu do konta bankowego, wykonywania umów, usługi w zakresie:
rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej,
telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej i poprzez Internet, obsługi satelitów
i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu i innych
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie łączności elektronicznej
oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegających na tworzeniu, prowadzeniu baz
danych i udostępnianiu informacji typu on-line, polegający na tworzeniu,
prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości.
(111) 327445
(151) 2019 12 17

(220) 2019 05 16
(441) 2019 08 19

(210) 499891

(732)	HORYZONT MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OVIGO
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów
bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania
operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym,
usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej i poprzez Internet, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu
i sms-ów, usługi w zakresie poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu i innych środków komunikacji
elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie łączności elektronicznej oraz
usług internetowych w zakresie telekomunikacji, elektroniczny serwis
informacji typu on-line polegających na tworzeniu, prowadzeniu baz
danych i udostępnianiu informacji typu on-line, polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości.
(111) 327446
(220) 2019 05 17
(210) 499900
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 12
(732) CZAJKOWSKI ARTUR MARKARTUR, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mtr
(510), (511) 12 rowery, akcesoria do rowerów, 25 artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, bandany, bielizna, bielizna termoaktywna, bluzy
sportowe, buty sportowe, buty turystyczne, chusty [odzież], czapki
sportowe, daszki, czepki kąpielowe, kąpielowe kostiumy, kombinezony, kurtki sportowe, nakrycia głowy, ocieplacze, odzież gimnastyczna, odzież sportowa, okrycia przeciwdeszczowe, pelerynki,
płaszcze sportowe, polary, spodnie sportowe, staniki sportowe,
szorty, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, deski do uprawiania
sportów wodnych, akcesoria unoszące się na wodzie do celów rekreacyjnych, baseny do zabawy, baseny kąpielowe [zabawki], deskorolki, drążki do ćwiczeń, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów,
dyski sportowe, ekspandery [ćwiczenia], gry, gry sportowe, hantle,
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, hulajnogi, huśtawki, kule do gry,
ławki do użytku gimnastycznego, ławki do użytku sportowego, narty, obręcze gimnastyczne, nartorolki, piłki do gier, płetwy pływackie,
przyrządy gimnastyczne, rakiety [rakietki], rękawice do gier, rowery
treningowe stacjonarne i rolki do nich, rowery trójkołowe [zabawki],
rękawki do pływania, rowery zabawkowe, równoważnie [gimnastyczne], rynny zjeżdżalni, sanki, siatki do sportów, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych
obsługiwany ręcznie, sprzęt sportowy, stoły do gier, torby specjalnie
przystosowane do sprzętu sportowego, trampoliny, uchwyty do artykułów sportowych, urządzenia do ćwiczeń do zabawy, worki treningowe, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy].
(111) 327447
(220) 2019 05 17
(210) 499929
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) MURAWSKA PATRYCJA LILLA CAFE, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LILLA Cafe
(540)

(591) złoty, różowy, fioletowy, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 05.05.01, 25.07.25, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 43 kawiarnie, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi barów i restauracji, bary, bary szybkiej obsługi (snack-bary), bary przekąskowe, dekorowanie ciast, dekorowanie
żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, rzeźbienie w jedzeniu, biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), kafeterie (bufety), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, domy turystyczne, motele, pensjonaty,
restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie sal na zebrania (posiedzenia, narady), wypożyczanie dozowników wody pitnej,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania .

(111) 327448
(220) 2019 05 17
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732)	ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SONGWRITER ŁÓDŹ FESTIWAL
(540)

(220) 2019 05 20
(441) 2019 09 02

(732) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 4KRAFT
(540)

(210) 499930

(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06,
26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 22.01.15, 17.01.09
(510), (511) 16 papier, materiały drukowane, materiały piśmienne,
ulotki, kalendarze, pudełka kartonowe lub papierowe, wydruki graficzne, zakładki do książek, broszury, drukowane publikacje, torebki
do pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych,
publikacje drukowane, prospekty, albumy, bilety, mapy, książki, komiksy, katalogi, karty, fotografie, czasopisma, kartki z życzeniami, 35
agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), działalność artystyczna (usługi impresariów), marketing, materiały reklamowe, ogłoszenia reklamowe,
projektowanie materiałów reklamowych, public relations, reklama,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni
reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama telewizyjna, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 38 agencje informacyjne, agencje
prasowe, komunikacja radiowa, przesyłanie informacji, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, transmisja
poprzez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja
plików cyfrowych, 41 edukacja, fotografia, fotoreportaże, informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie konkursów [edukacyjna lub rozrywka], publikowanie
książek, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
przedstawień teatralnych, publikacje elektroniczne on-Iine książek
i periodyków, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli,
rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], wystawianie
spektakli, telewizyjne programy rozrywkowe.
(111) 327449
(151) 2019 12 20
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(210) 500023

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia do nauczania, mierniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody
świecące [LED], kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu,
łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt
komputerowy], nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania
temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne,
przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki
radiowe], radia samochodowe, respiratory do filtrowania powietrza,
słuchawki [zakładane na głowę], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia
do nauczania, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo
do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla
niemowląt, walkie-talkie, 10 gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na butelki do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek
do karmienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią, urządzenia
do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna,
prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych,
smoczki, smoczki do butelek do karmieni, 12 wózki dziecięce, foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony
rowerowe, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka
samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów,
moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, nóżki do rowerów,
hulajnogi (pojazdy), opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki
do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów,
zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, 18 kosmetyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże,
walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, 20 meble, poduszki, materace, leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka
dla dzieci, kojce, komody, kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka
dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek,
pościel oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome pod komputery
[meble], stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców
dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące
na płaszcze, wózki meblowe [meble], wyroby wikliniarskie, szafki
ze schowkami, taborety ze schodkiem, nie z metalu, 21 butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory
toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne,
przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izotermiczne,
wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki, 35 usługi gromadzenia, na rzecz innych osób, różnych towarów, mianowicie: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia do nauczania, mierniki,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody świecące [LED], ka-
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mery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony,
monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy],
nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania
sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności
do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia
samochodowe, respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane na głowę], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na butelki
do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią, urządzenia do odciągania
mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki
do butelek do karmienia, wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneumatycznych, dętki
do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów,
dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, hamulce
do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne
do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, moskitiery
do wózków spacerowych wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi
(pojazdy), opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane
do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, kosmetyczki
bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, poduszki, materace,
leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci,
kojce, komody, kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce,
łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel
oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania
ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome pod komputery [meble],
stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki,
skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące
na płaszcze, wózki meblowe [meble], wyroby wikliniarskie, szafki
ze schowkami, taborety ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje
dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki, (wykluczając
transport), w celu umożliwienia wygodnego oglądania i kupowania
tych towarów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów, mianowicie: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia
do nauczania, mierniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
diody świecące [led], kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania
sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt
do przetwarzania danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy
miernicze], mikrofony, monitory [programy komputerowe], monitory
[sprzęt komputerowy], nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze
głowy do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, respiratory do filtrowania
powietrza, słuchawki [zakładane na głowę], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego
oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo
do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla
niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci,
futerały na butelki do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek
do karmienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią, urządzenia
do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna,
prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych,

smoczki, smoczki do butelek do karmienia, wózki dziecięce, foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony
rowerowe, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka
samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów,
moskitiery do wózków spacerowych wbudowane, nóżki do rowerów,
hulajnogi (pojazdy), opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki
do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów,
zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, kosmetyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże,
walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, poduszki, materace, leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla
dzieci, kojce, komody, kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka
dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek,
pościel oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome pod komputery
[meble], stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców
dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące
na płaszcze, wózki meblowe [meble], wyroby wikliniarskie, szafki
ze schowkami, taborety ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje
dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki, promocja
sprzedaży dla osób trzecich związana z towarami, mianowicie: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia do nauczania, mierniki,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody świecące [led], kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony,
monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy],
nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania
sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności
do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia
samochodowe, respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane na głowę], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na butelki
do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią, urządzenia do odciągania
mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki
do butelek do karmienia, wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneumatycznych, dętki
do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów,
dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, hamulce
do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne
do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, moskitiery
do wózków spacerowych wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi
(pojazdy), opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane
do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, kosmetyczki
bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, poduszki, materace,
leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci,
kojce, komody, kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce,
łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel
oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania
ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome pod komputery [meble],
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stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki,
skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla dzieci, wieszaki stojące
na płaszcze, wózki meblowe [meble], wyroby wikliniarskie, szafki
ze schowkami, taborety ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje
dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki.

(111) 327450
(220) 2019 05 20
(210) 500027
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4KRAFT
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia do nauczania,
mierniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody świecące
[LED], kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony,
monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy],
nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania sportu,
odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi,
przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe,
respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane na głowę],
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania
niemowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania inne
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę
ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, 10 gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na butelki do karmienia niemowląt, zamknięcia
do butelek do karmienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią,
urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania
tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon
pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka
samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów,
moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, nóżki do rowerów,
hulajnogi (pojazdy), opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki
do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane
do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy
narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, 18 kosmetyczki bez
wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki,
szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, 20 meble, poduszki, materace, leżaczki
dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka
koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny
pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, podpórki
pod książki, stoliki ruchome pod komputery [meble], stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie
krzesła dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblowe [meble],
wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem,
nie z metalu, 21 butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie,
kosmetyczki na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki,
butelki, 35 usługi gromadzenia, na rzecz innych osób, różnych towarów,
mianowicie: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje
komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia do nauczania,
mierniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody świecące
[LED], kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony,
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monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy],
nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania sportu,
odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi,
przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe,
respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane na głowę],
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania
niemowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania inne
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę
ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na butelki do karmienia niemowląt, zamknięcia
do butelek do karmienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią,
urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania
tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe
do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych,
hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła
do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne
do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, moskitiery do wózków spacerowych wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi (pojazdy),
opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, kosmetyczki bez wyposażenia,
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki z kółkami,
torby turystyczne, meble, poduszki, materace, leżaczki dziecięce typu
bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze
do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny pościelowej,
stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, podpórki pod książki,
stoliki ruchome pod komputery [meble], stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla
dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblowe [meble], wyroby
wikliniarskie, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem nie z metalu,
butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki
na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby
izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki,
(wykluczając transport), w celu umożliwienia wygodnego oglądania
i kupowania tych towarów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów, mianowicie: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia
do nauczania, mierniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody
świecące [led], kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt
komputerowy], nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki
radiowe], radia samochodowe, respiratory do filtrowania powietrza,
słuchawki [zakładane na głowę], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do nauczania,
urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie,
gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na butelki do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią, urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących
czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia,
wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery,
dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów,
opony bezdętkowe do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki
do wózków dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów,
klaksony rowerowe, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowe-
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rów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, moskitiery do wózków spacerowych wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi (pojazdy), opony rowerowe, pedały do rowerów,
pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów,
zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, kosmetyczki
bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki,
szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, poduszki, materace, leżaczki
dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka
koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny
pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, podpórki
pod książki, stoliki ruchome pod komputery [meble], stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie
krzesła dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblowe [meble],
wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem
nie z metalu, butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki,
butelki, promocja sprzedaży dla osób trzecich związana z towarami,
mianowicie: alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje
komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia do nauczania,
mierniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], diody świecące
[led], kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne [sprzęt do przetwarzania danych], adaptory elektryczne, miarki [przyrządy miernicze], mikrofony,
monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy],
nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania sportu,
odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi,
przyrządy pomiarowe, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe,
respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki [zakładane na głowę],
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania
niemowląt, urządzenia do nauczania, urządzenia do oddychania inne
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę
ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na butelki do karmienia niemowląt, zamknięcia
do butelek do karmienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią,
urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania
tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe
do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych,
hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła
do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne
do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, moskitiery do wózków spacerowych wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi (pojazdy),
opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy rowerowe, torby przystosowane do wózków spacerowych, trycykle, wentyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, kosmetyczki bez wyposażenia,
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki z kółkami,
torby turystyczne, meble, poduszki, materace, leżaczki dziecięce typu
bujaki, chodziki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze
do noszenia dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny pościelowej,
stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, podpórki pod książki,
stoliki ruchome pod komputery [meble], stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła dla
dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblowe [meble], wyroby
wikliniarskie, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem nie z metalu,
butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki
na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby
izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki.

(111) 327451
(220) 2019 05 21
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732) OPTOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #bioview
(540)

(210) 500048

(531) 24.17.25, 14.11.01, 27.05.01
(510), (511) 5 płyny do soczewek kontaktowych, krople do oczu, 9 soczewki kontaktowe, akcesoria optyczne, okulary korekcyjne i słoneczne.
(111) 327452
(220) 2019 05 22
(210) 500078
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 12
(732)	LABILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) labilab
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 02.09.01, 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 etykiety, booklety, opakowania z papieru lub innych
tworzyw, broszury, foldery, druki reklamowe, ulotki, plakaty, albumy,
kalendarze, katalogi, książki, fotoksiążki, materiały drukowane, nalepki, naklejki, okładki, obwoluty, 35 agencje reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, agencje informacji handlowej, badanie rynku, 40 usługi poligraficzne, usługi drukowania, drukowanie offsetowe, introligatorstwo, wycinanie, klejenie, złocenie,
falcowanie, sztancowanie, lakierowanie UV, lakierowanie dyspersyjne, pregowanie, perforowanie, foliowanie, 42 usługi graficzne z użyciem komputera DTP, usługi graficzne z użyciem komputera CTP,
projektowanie opakowań, projektowanie i przygotowanie produkcji
poligraficznej, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie etykiet, projektowanie wkładek do bookletów, projektowanie
broszur i ulotek, projektowanie katalogów.
(111) 327453
(220) 2019 05 22
(210) 500093
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 12
(732)	LUPUS FABRYKA MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LUPUS.eu Fabryka mebli
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 20 meble kuchenne, biurowe, pokojowe, łazienkowe,
szafy, szuflady, garderoby, fronty meblowe.
(111) 327454
(220) 2019 05 23
(210) 500151
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732) BOSZ SZYMANIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Olszanica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSZ
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 16 materiały drukowane, czasopisma, książki, kalendarze
i inne wyroby drukarskie, 40 usługi w zakresie drukowania, 41 usługi
w zakresie dystrybucji i spedycji książek i materiałów drukowanych.
(111) 327455
(220) 2019 05 23
(210) 500156
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moda POLSKA
(540)

(591) pomarańczowy, żółty, różowy, fioletowy, czarny, biały
(531) 01.15.23, 03.11.07, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15, 03.09.18, 03.09.24
(510), (511) 29 mleko, mleczne produkty, napoje mleczne, kefir |napój mleczny], desery mleczne, jogurty, jogurty kremowe, jogurty pitne, jogurty smakowe, desery jogurtowe, preparaty do sporządzania
jogurtu, napoje na bazie jogurtu, produkty serowarskie.
(111) 327456
(220) 2019 05 23
(210) 500163
(151) 2019 12 04
(441) 2019 07 29
(732)	HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hortex ZIMNOTŁOCZONY SOK 100% PREMIUM JABŁKO
POLSKIE Z DELIKATNYM MIĄŻSZEM
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, ciemnozielony, czarny, czerwony,
jasnobrązowy, jasnoczerwony, jasnozielony, jasnożółty, zielony, żółty
(531) 05.07.13, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe, soki tłoczone owocowe, soki i napoje
o obniżonej wartości energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, z dodatkiem lub bez
dodatku nasion, z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych.
(111) 327457
(151) 2019 12 31

(220) 2019 05 23
(441) 2019 09 02

(210) 500168
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(732) SENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TENEUM
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, systemy komputerowe, komputerowe programy operacyjne, interaktywne oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe
do pobrania, oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych,
oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach sieci lokalnej, programy komputerowe dotyczące spraw
finansowych, programy komputerowe do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie
komputerowe zapewniające wielu użytkownikom dostęp do globalnej
komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie komputerowe
do tabelarycznego przedstawiania danych, oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, oprogramowanie
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, komputerowe
programy użytkowe do zarządzania plikami, komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania sieciami lokalnymi, programy komputerowe stosowane
do elektronicznych systemów kasowych, programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, oprogramowanie komputerowe
do autoryzacji dostępu do baz danych, oprogramowanie komputerowe
do integracji aplikacji i baz danych, sprzęt komputerowy do zdalnego dostępu i przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe do handlu
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, 45 licencjonowanie programów komputerowych.
(111) 327458
(220) 2019 05 24
(210) 500193
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THUMSKIE
(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,
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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) 327459
(220) 2019 05 24
(210) 500194
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENCZYN export PIWO WARZONE TRADYCYJNIE
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 05.07.08, 07.01.01, 09.01.10, 24.03.18,
25.01.15, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy
[sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery
bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 33 wyroby i napoje
alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki, dżin, cydr,
koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.
(111) 327460
(220) 2019 05 24
(210) 500197
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NETFILM
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, w postaci czasopism zawierających informacje w dziedzinie rozrywki, czasopisma elektroniczne zawierające informacje, aplikacje czytników czasopism [oprogramowanie] do smartfonów, tabletów, e-czytników i innych urządzeń
przenośnych lub stacjonarnych, do pobrania, publikacje elektroniczne
zawierające informacje, do pobrania, 16 papier, tektura i wyroby wykonane z tych materiałów, zawarte w tej klasie, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy, rolki kuchenne i ręczniki
papierowe, materiały drukowane, zwłaszcza czasopisma, gazety, książki,
katalogi i broszury zawierające informacje, materiały introligatorskie, fotografie [odbitki], materiały instruktażowe i dydaktyczne [z wyjątkiem
urządzeń], materiały biurowe, plakaty, kalkomanie, karty do kolekcjonowania [artykuły papiernicze], kleje do artykułów papierniczych lub
do użytku domowego, materiały dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], worki do pakowania,
rękawy i torby z papieru, kartonu lub tworzywa sztucznego, czcionka
drukarska, bloki drukarskie, albumy, atlasy, periodyki, kalendarze, komiksy, krzyżówki, publikacje związane z rebusami i szaradami, mapami, podręcznikami, reprodukcjami graficznymi, 35 reklama w periodykach, broszurach i gazetach, reklama w czasopismach, promowanie filmów i seriali
za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, udostępnianie powierzchni reklamowej w periodykach, gazetach i czasopismach, dystrybucja promocyjna produktów, zwłaszcza ulotek, broszur,
materiałów drukowanych i próbek, reklama, w szczególności reklama
drukowana i reklama online, wynajem powierzchni reklamowej w periodykach, broszurach, czasopismach i gazetach, w tym w formie elektronicznej w Internecie, udostępnianie informacji [informacja] i zapewnianie
doradztwa dla konsumentów [porady konsumenckie], publikowanie materiałów drukowanych w celach reklamowych, reklama w radiu, telewizji, kinie, reklama wideotekstowa i teletekstowa, usługi public relations,

marketing, wynajem materiałów reklamowych / filmów reklamowych /
przestrzeni reklamowej, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, systematyzacja i kompilacja informacji w komputerowej bazie danych, aktualizacja danych w komputerowej bazie
danych, organizacja sprzedaży w trybie aukcji publicznych, planowanie
i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, czasopism, gazet, planowanie kampanii w prasie, przygotowywanie
programów badawczych w kontekście czytelnictwa, usługi agencji reklamowych, 38 centrum informacyjne on-line dla obsługi klienta związane
z publikowaniem produktów, przekazywanie wiadomości wszelkiego
rodzaju na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych],
zapewnianie dostępu do informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji o produktach z nimi związanych, telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do globalnej sieci komputerowej, usługi telekonferencyjne,
wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych i targów elektronicznych,
elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych,
pokojów rozmów i forów internetowych, zapewnianie dostępu do baz
danych, dzierżawienie czasu dostępu do baz danych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, 41 publikowanie produktów drukowanych,
w szczególności periodyków, książek, czasopism, dzienników i gazet zawierających informacje, publikacje multimedialne periodyków, książek,
czasopism, dzienników i gazet zawierających informacje, udostępnianie
on-line, do pobrania i nie do pobrania, periodyków, książek, czasopism,
dzienników, zawierających informacje z dziedziny rozrywki, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, tworzenie tekstów [innych niż do celów reklamowych], w szczególności do programów wideo
i teletekstowych, rozrywka, w szczególności czasopisma, informacje,
komentarze, recenzje, artykuły, opowiadania, grafiki i wywiady na temat
rozrywki radiowej i telewizyjnej, w tym rozrywki radiowej i telewizyjnej
dostarczanej przez Internet, rozrywka w postaci dostarczania cyfrowych
treści czasopism za pośrednictwem sieci danych, porady i informacje
na temat rozrywki, w tym w Internecie, publikowanie produktów drukowanych, w szczególności czasopism, gazet, książek [w tym w postaci
elektronicznej], edukacja, trening, zajęcia sportowe, działalność związana z kulturą, serwis internetowy poświęcony filmom i seriom emitowanym przez inne osoby na dostępnych platformach (filmowych), prowadzenie i utrzymywanie strony internetowej dla magazynów filmowych,
prowadzenie (szerokiej) działalności informacyjnej(ych) w odniesieniu
do filmów i seriali na dostępnych platformach filmowych / kinowych, 42
porady techniczne, projektowanie i opracowywanie aplikacji czytników
czasopism, administrowanie serwerem, elektroniczne przechowywanie
danych i elektroniczne tworzenie kopii zapasowych, w komputerowych
bazach danych, projektowanie i rozwój programów do przetwarzania
danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników po programach, projektowanie i pisanie stron domowych i stron internetowych,
hosting serwerów, zapytania i badania w bazach danych i w Internecie
w zakresie technik komputerowych i badań naukowych, udzielanie wskazówek i informacji na temat technik komputerowych i badań naukowych
za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub
wypożyczanie elektronicznej przestrzeni pamięci [przestrzeni internetowej] w Internecie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 327461
(220) 2019 05 27
(210) 500259
(151) 2019 12 09
(441) 2019 07 29
(732)	GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W KOBIECYM INTERESIE
(540)

(591) fioletowy, ciemnofioletowy, niebieski, ciemnozielony,
zielony, jasnożółty, biały, jasnoróżowy, różowy, ciemnoróżowy,
jasnoniebieski, pomarańczowy, jasnopomarańczowy
(531) 24.17.15, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 16 broszury, kalendarze, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 publikacja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotki, prospekty, plakaty, 41 organizacja i prowadzenie akcji
społecznych i edukacyjnych, sympozjów, konferencji, szkoleń, publikacja tekstów edukacyjnych, nauczanie w dziedzinie zdrowia, 44
usługi medyczne, udzielanie porad w zakresie ochrony zdrowia, rozpowszechnianie informacji dotyczących badań ginekologicznych,
promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

(111) 327462
(220) 2019 04 12
(210) 498675
(151) 2019 11 26
(441) 2019 07 08
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZACZAROWANY ŚWIAT
(540)

(591) czarny, różowy, biały
(531) 01.01.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania 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, na-
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ziemną 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 komputerowycłi baz danycłi, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowycli, 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) 327463
(220) 2019 04 12
(210) 498676
(151) 2019 11 26
(441) 2019 07 08
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zwierzaki Czytaki
(540)

(591) ciemnoróżowy, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne
gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia
gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty
magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie
papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie,
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne,
odbitki fotograficzne, 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
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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) 327464
(220) 2019 04 12
(210) 498680
(151) 2019 11 26
(441) 2019 07 08
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FigU MiGu
(540)

(591) pomarańczowy, żółty, niebieski, szary, ciemnoniebieski, biały
(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki

fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe,
artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie
multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów
multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić
konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego
w tym udostępnianie on-line 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) 327465
(220) 2019 04 12
(210) 498685
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) FABRYKA MATERACY JANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JJ JANPOL
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 20 meble, łóżka, stelaże, poduszki, poduszki profilowane,
materace łóżkowe, materace łóżkowe o złożonej, warstwowej konstrukcji, materace: na stelażu, składane, hotelowe, dziecięce, bonnelowe, kieszeniowe, posłaniowe, z użyciem elementów metalowych,
z tworzyw sztucznych, z surowców naturalnych, drobne wyroby
z tworzyw sztucznych jako elementy konstrukcyjne materacy i wyposażenia łóżek, stelaży i mebli nie ujęte w innych klasach, 24 tekstylne:
ochraniacze, koperty, nakładki i pokrowce na materace, 35 zgromadzenie w hurtowni i sklepie materacy, poduszek, łóżek, stelaży umożliwiające ich swobodne oglądanie, wybór i zakup przez odbiorców
hurtowych lub przez konsumentów, 37 usługi serwisu: mebli, łóżek,
stelaży i materacy, 39 usługi transportowe na rzecz osób trzecich.

(111) 327466
(220) 2019 04 15
(210) 498725
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 26
(732)	GREEN TREE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CPLA
(510), (511) 16 torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych.
(111) 327467
(220) 2019 04 15
(210) 498783
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732)	NERR PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki Dolne (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Butiner
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki dietetyczne, preparaty chemiczne
do celów medycznych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, żywność funkcjonalna do celów
medycznych, 42 badania naukowe, badania w dziedzinie kosmetyki,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
usługi inżynieryjne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe.
(111) 327468
(220) 2019 04 16
(210) 498803
(151) 2019 11 26
(441) 2019 07 08
(732) CRL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) granatowy, biały, czerwony, szary, czarny
(531) 02.01.25, 29.01.15
(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.
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(111) 327469
(220) 2019 04 16
(210) 498820
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) SEMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmiłowo (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) SemCo
(540)

(531) 27.05.01, 19.07.01, 19.07.09, 05.03.11, 05.03.15, 09.01.07, 09.01.11
(510), (511) 29 oleje spożywcze.
(111) 327470
(220) 2019 04 16
(210) 498824
(151) 2019 11 26
(441) 2019 07 08
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) ciemnopomarańczowy, biały, czerwony, czarny, szary,
ciemnoniebieski
(531) 03.01.26, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne
gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia
gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty
magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie
papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie,
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne,
odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne,
przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych
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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) 327471
(220) 2019 04 16
(210) 498829
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) SEMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmiłowo (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) SemCo
(540)

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15, 09.01.07, 19.07.01, 19.07.09
(510), (511) 29 oleje spożywcze.
(111) 327472
(220) 2019 04 16
(210) 498851
(151) 2019 11 26
(441) 2019 07 08
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) szary, ciemnoszary, biały, czerwony, czarny, beżowy
(531) 03.15.99, 29.01.15

(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, mini albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, 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.
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(111) 327473
(220) 2019 04 17
(210) 498890
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, żółty, beżowy, pomarańczowy,
niebieski, jasnoniebieski, zielony, szary, biały, czarny, czerwony,
fioletowy
(531) 29.01.15, 04.05.05
(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, pudelka
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 telewi-
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zji 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 audioteksowych, 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) 327474
(220) 2019 04 17
(210) 498922
(151) 2019 12 02
(441) 2019 08 05
(732) FOGT PAWEŁ 4P SOLUTIONS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN KROKODYL Myj zęby Autorski Przyjazny Gabinet
Stomatologiczno-Protetyczny
(540)

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 03.11.09, 04.05.05, 03.13.09, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów, końcówki do szczoteczek elektrycznych, nici dentystyczne, przybory toaletowe, szczoteczki do zębów elektryczne, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, kształcenie praktyczne-pokazy, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, seminaria, organizowanie i prowadzenie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, zawodowe poradnictwo, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, edukacja, 42 badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania w dziedzinie kosmetyki, 44 dentystyka, stomatologia, kliniki medyczne, zapłodnienie metodą in vitro, prywatne kliniki, opieka pielęgniarska, pomoc
medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne,
usługi pediatryczne, usługi klinik medycznych, usługi medyczne,
usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi terapeutyczne.
(111) 327475
(220) 2019 04 18
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) SERAFIN ADAM, Jerzmanowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOARD AND BALL
(540)

(591) czerwony, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy.

(210) 498927
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(111) 327476
(220) 2019 04 18
(210) 498938
(151) 2019 11 26
(441) 2019 07 08
(732)	HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hortex SOK 100% JABŁKO ŹRÓDŁO WITAMINY C
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony,
jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, biały,
żółty, jasnożółty
(531) 05.07.13, 05.03.20, 26.01.02, 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) 327477
(220) 2019 04 19
(210) 499010
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELEKCJA MAKŁOWICZ
(540)

(591) czarny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 2 barwniki do likierów, masła, napojów, piwa, barwniki spożywcze, Karmel [barwnik do żywności], karmel słodowy [barwnik spożywczy], szafran [barwnik], 3 aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci
olejków eterycznych, cytrynowe olejki eteryczne, esencja mięty [olejek
eteryczny], olejek migdałowy, różany, 7 elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne otwieracze do puszek, elek-

tryczne sokowirówki, elektryczne wyciskacze do owoców do celów
gospodarstwa domowego, krajalnice do chleba, krajalnice spiralne
do warzyw, elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny do ostrzenia ostrzy, do produkcji cukru, masła,
wody mineralnej, maszyny do ubijania, do wyrabiania kiełbas, do wytwarzania past spożywczych, miksery elektryczne, miksery elektryczne
do celów domowych, 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, pompy do piwa, prasy do wina, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, ubijaki elektryczne, urządzenia do tarcia
warzyw, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, wirówki do mleka/śmietany, 8 krajalnice do owoców, krajalnice spiralne do warzyw, o napędzie ręcznym, krajarki do jaj, nieelektryczne,
krajarki do sera, nieelektryczne, łyżki [chochle do win], łyżki, widelce
i noże stołowe dla dzieci, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, mandoliny kuchenne, noże, noże ceramiczne, do otwierania
ostryg, do otwierania wina, do pizzy, nieelektryczne, do usuwania rybich łusek, noże kuchenne do obierania, obieraczki do warzyw [narzędzia ręczne], ostrzałki, otwieracze do puszek [nieelektryczne], przyrządy do ostrzenia, rozdrabniacze do warzyw, sztućce, sztućce stołowe
[noże, widelce i łyżki], tasaki do siekania mięsa [ręczne], widelce, 11 akcesoria z szamoty do piekarników, autoklawy, elektryczne, do gotowania, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodziarki, elektryczne, czajniki
elektryczne, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne zaparzacze
do kawy, fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne,
gofrownice elektryczne, grill, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje
do dystrybucji wody, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych, kuchenny (sprzęt elektryczny, lady
chłodnicze, lady podgrzewane, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, palniki kuchenek, piece
do pieczenia, podgrzewacze talerzy, tostery, urządzenia do chłodzenia
napojów, do opiekania i pieczenia, palenia kawy, pieczenia chleba, pieczenia i opiekania, prażenia owoców, prażenia tytoniu, schładzania
wody, do smażenia gorącym powietrzem, urządzenia elektryczne
do robienia jogurtu, grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących
i zimnych napojów, urządzenia i instalacje do gotowania, wyciągi kuchenne, zamrażarki, zlewozmywaki, 16 bielizna stołowa papierowa,
bieżniki stołowe papierowe, biuletyny informacyjne, chłonne arkusze
papieru lub plastiku do pakowania żywności, czasopisma [periodyki],
etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub
kartonu, filtry do kawy papierowe, gazety, kalendarze, katalogi, książki,
notatniki [notesy], plany, podręczniki [książki], torebki do gotowania
w kuchniach mikrofalowych, 18 bagaż, chlebaki, etykiety skórzane, organizery podróżne przystosowane do bagażu, plecaki, przywieszki
do bagażu, torby, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, uchwyty do noszenia toreb z zakupami, walizki, walizki z kółkami, walizki z napędem elektrycznym, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 20 półka
na talerze, szafki do przechowywania żywności, kadzie drewniane
do zlewania wina, 21 aeratory do wina, autoklawy, nieelektryczne,
do gotowania, brytfanny, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje
dla podróżnych, cedzaki do użytku domowego, chochle do podawania,
chochle do serwowania wina, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki
nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni,
dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy
nieelektryczne, dziadki do orzechów, dziobki do nalewania, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne,
foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], frytownice nieelektryczne, garnki, garnki kuchenne, gofrownice do ciast nieelektryczne, karafki [na alkohol], kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera,
komplety do likierów, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze na chleb
do użytku domowego, koziołki pod noże na stół, kruszarki do użytku
kuchennego, nieelektryczne, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, kufle, kufle na piwo, foremki do lodu, łapki do garnków, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do lodów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], łyżki
do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], maselniczki, maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, menażki,
metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów,
miednice [naczynia], mieszadełka do koktajli, miksery, nieelektryczne,
do celów domowych [blendery], miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, moździerze
do użytku kuchennego, naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, nieelektryczne młynki
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kuchenne, oddzielacze do jajek, nieelektryczne, do użytku domowego,
otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), pałeczki [sprzęt
kuchenny], parowary nieelektryczne, patelnie, patery, pędzle kuchenne, pieprzniczki, koszyki piknikowe z naczyniami, pipety [do degustacji
win], pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podkładki na stół, nie z papieru ani
materiałów tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki,
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podstawki na torebki herbaty, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na olej, ocet,
sól i pieprz, pokrywki do garnków, porcelana, półmiski [tace], półmiski
do jarzyn, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchennej, przenośne chłodziarki, nieelektryczne,
przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przesiewacze, sita
[przybory gospodarstwa domowego], przybory kuchenne, przybory
kuchenne nieelektryczne, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań,
przyrządy do krojenia ciasta, pucharki na owoce, pudełka na herbatę,
pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, ręczne młynki do kawy, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, rondle ceramiczne, ruszty [kuchenne], salaterki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa],
siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek, sitka do herbaty, sitka
do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki,
szczypce do cukru, lodu, sałaty, szklane naczynia do picia, szybkowary
nieelektryczne, szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów, tłuczki do użytku kuchennego, torebki do wyciskania kremu
przy dekoracji, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, wałki do ciasta domowe,
wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna
niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, zmywaki ścierne do celów kuchennych, 24 bielizna stołowa i pościelowa, bieżniki stołowe niepapierowe, ceraty [obrusy], serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, 25 czapki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], koszule, koszule
z krótkimi rękawami, 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku],
alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bulgogi
(koreańskie danie z wołowiny), preparaty do produkcji bulionów, cebula konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, drób, nieżywy,
dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych,
escamotes [jadalne larwy mrówek, przygotowane], falafel, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki,, galaretki, galaretki owocowe,
galarety mięsne, galbi [danie z grillowanego mięsa], groszek konserwowy, grzyby konserwowane, guacamole [pasta z awokado], homary, nieżywe, hot dogi w cieście kukurydzianym, hummus [pasta z ciecierzycy],
ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, jadalne owady, nieżywe, jagody, konserwowane, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku,
jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior,
kefir [napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa [kimchi], klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony
dorsz], koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne,
korniszony, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krążki z cebuli, krem na bazie
masła, krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kumys [napój mleczny], kwaśna śmietana,
langusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizowane mięso,
liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, małże (mięczaki)
nieżywe, małże [nieżywe], margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ
owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane,
mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko
sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka,
napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany
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spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek
jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy
kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane,
orzechy ziemne przetworzone, osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne,
ostrygi, nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta
z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów,
pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie
ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy z ryb
do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych, przekąski na bazie
owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność,
raki, nieżywe, riażenka [prażone zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka,
skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, smalec, smażone placuszki twarogowe, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza,
sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania,
soki roślinne do gotowania, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej
kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, strzykwy nieżywe, substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie, nieżywe, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw, tahini [pasta z ziarna sezamowego],
tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa
w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wodorosty konserwowe, wywar, bulion, yakitori, yuba [skórka z tofu], zsiadłe mleko,
zupy, składniki do sporządzania zupy, żelatyna, surowce do produkcji
tłuszczy jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie, nieżywe, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw, tahini [pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki
kokosowe, wodorosty konserwowe, wywar, bulion, yakitori, yuba [skórka z tofu], zsiadłe mleko, zupy, żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty preparaty do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe,
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski
gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], preparaty usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, budyń
ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku,
cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria
[substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna,
czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe
do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje
do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury
do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa],
gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir
[przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze],
kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze,
kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania,
których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lomper [podpłomyk na bazie
ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną
czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa
lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron
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rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan,
marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka
pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe,
musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet,
ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki
ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe [słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka
ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa,
pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos],
piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym],
pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki
na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon],
płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty
spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurkl [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka
z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei
[ciastka ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, sobą [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona [wodorowęglan sodu
do pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa],
sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary,
sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille,
udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska
do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane
przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 31 algi, nieprzetworzone,
do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym], burak, cebula świeża [warzywa], chleb świętojański, surowy, chmiel, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek,
świeży, fasola, świeża, groch świeży, grzyby świeże, homary żywe, jadalne owady, żywe, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze dla zwierząt, karpie koi, żywe, kasze dla drobiu,
kasztany jadalne świeże, kompozycje świeżych owoców, korzenie cykorii, kukurydza, langusty [żywe], łosoś, żywy, łupiny orzechów kokosowych, małże żywe, migdały [owoce], nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzone
kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], ogórki świeże, oliwki świeże,
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, makuchy z orzeszków
arachidowych dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, osad gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji wina], ostrygi żywe, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, palmy [liście palmowe], papryki [rośliny], pomarańcze, pory świeże, pszenica, rabarbar
świeży, raki żywe, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sałata świeża, sardele, żywe, sardynki, żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, słomiana
mierzwa [do przykrycia humusu], słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica świeża [warzywa), szpinak świeży, szyszki chmielowe, śledzie,
żywe, świeże ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa, tuńczyk, żywy,

warzywa świeże, winogrona świeże, winorośle, wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno kakaowe w stanie
surowym, zioła ogrodowe świeże, 32 aperitify bezalkoholowe, barley
wine [piwo], 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,
preparaty do sporządzania likierów, 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 pomidorowy [napój], preparaty
do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, soki, soki
warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy
do napojów, moszcz winogronowy, niesfermentowany, woda [napoje],
woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji &lt, ), woda
litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda
stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój
alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin,
gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier
miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje
alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny
cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 34 cygara, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, fajki, stojaczki na fajki, filtry do papierosów, gilotynki do cygar, papier higroskopijny do fajek, papierosy
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierośnice,
popielniczki dla palaczy, przybory do czyszczenia fajek, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabaka, tabakierki, tytoń,
pojemniki na tytoń, tytoń do żucia, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, zioła do palenia, 35
administrowanie programami lojalności konsumenta, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, maszynopisanie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu,
rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi aukcyjne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, usługi związane z listami prezentów, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, 41 dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, informacja o imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redago-
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wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, kafeterie
[bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(111) 327478
(220) 2019 04 19
(210) 499012
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYTANIE PRZED SPANIEM
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki,
urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej
telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne
publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie,
albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania
fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii,
albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe
inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu,
Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu
w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów,
usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozryw-
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ki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-Iine interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze,
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 327479
(220) 2019 04 24
(210) 499095
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732) IF.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) if:
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 reklama, świadczenie
usług w zakresie marketingu internetowego i pozycjonowania stron
internetowych, 41 prowadzenie szkoleń z zakresu pozycjonowania
i marketingu internetowego, 42 projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie analiz systemów komputerowych w celu przedstawienia propozycji zmian, doradztwo
w zakresie oprogramowania.
(111) 327480
(220) 2019 04 24
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732) MAĆKOWIAK TATIANA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flipperformer
(540)

(210) 499130

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty [grafika],
akwarele [obrazy, malarstwo], albumy, arkusze z wiskozy do zawijania,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły piśmiennicze, atlasy, bloki do pisania, bloki listowe [papeteria], bloki rysunkowe, broszury, broszury, celuloza regenerowana (arkusze z-) do pakowania, chorągiewki papierowe, cyfry [czcionki drukarskie],
czasopisma [periodyki], czasopisma [periodyki], czcionki [cyfry i litery],
deski kreślarskie [rysownice], diagramy, drukarskie (zestawy-) przenośne
[artykuły biurowe], emblematy, pieczęcie papierowe, figurki [statuetki]
z papieru mâché, formularze [blankiety, druki], gazety, glina do modelowania, glina modelarska (formy do-) [materiały dla artystów], gluten
[klej] do papieru lub do użytku domowego, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zrywania, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi
drzewnej [artykuły papiernicze], karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, kleje do materiałów papierniczych
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lub do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego,
kokardy papierowe, komiksy, książki, mapy, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do nauczania [z wyjątkiem
aparatów], materiały do rysowania, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], niszczarki dokumentów do użytku biurowego, notatniki [notesy],
notesy podręczne, noże do papieru [artykuły biurowe], pantografy
[przyrządy kreślarskie], papeteria (kasetki ozdobne na-) [artykuły biurowe], papier, papier mâché, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pasta do modelowania, pastele [kredki], pieczęcie [stemple], pieczęcie,
stemple (pudełka na-), pinezki, piórniki, pismo (wzorce-) do kopiowania,
plany, podpórki do utrzymywania wielu książek w pozycji pionowej,
podręczniki [książki], prospekty, przybory do pisania [materiały piśmienne], przybory do pisania [zestawy], przybory do wycierania tablic
do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania,
przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, publikacje reklamowe
i promocyjne, publikacje edukacyjne, pudełka kartonowe lub papierowe, segregatory [artykuły biurowe], skrobia [klej skrobiowy] do celów
papierniczych lub do użytku domowego, szablony [artykuły piśmienne], szczotki [pędzle] do pisania, szczotki [pędzle] malarskie, tablice
szkolne, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], wskaźniki do pokazywania szczegółów na mapie, nieelektryczne, wydruki graficzne, wyroby przeznaczone do wymazywania, tablice reklamowe z kartonu, zakładki do książek, zawiadomienia
(karty-) [artykuły piśmienne], zeszyty, 35 administrowanie dotyczące
marketingu, analiza w zakresie marketingu, badania rynku i badania
marketingowe, badania w dziedzinie strategii marketingowych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo
dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,
doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, dostarczanie biznesowych informacji
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu,
kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, ocena statystyczna danych marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie marketingu, projektowanie badań marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie
planów marketingowych, reklama i marketing, sporządzanie raportów
do celów marketingowych, świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, udostępnianie raportów marketingowych,
udzielanie informacji dotyczących marketingu, usługi agencji marketingowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi
marketingowe, usługi marketingu bezpośredniego, usługi planowania
w celu badań marketingowych, usługi promocyjno-marketingowe przy
użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi rekrutacji personelu
do sprzedaży i marketingu, usługi w zakresie marketingu produktów,
usługi w zakresie marketingu gospodarczego, zarządzanie personelem
zajmującym się marketingiem, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), analizy rynku, badania rynku i analizy biznesowe, usługi w zakresie analizy rynku dotyczące sprzedaży antyków,
pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami,
pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-

czą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub
handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu personelem, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi,
pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw
handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji w celach handlowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, przygotowywanie
audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, sporządzanie raportów biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących projektów w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie raportów ekonomicznych, sporządzanie raportów gospodarczych, sporządzanie raportów
handlowych, 41 doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji
dotyczących handlu, organizowanie konferencji związanych z reklamą,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], szkolenia biznesowe, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, szkolenia z zakresu public
relations, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, szkolenia związane z finansami, szkolenia związane z przetwarzaniem danych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia],
usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi
konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, usługi konsultacyjne
związane ze szkoleniami pracowników, usługi szkolenia dla personelu,
usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia zawodowego, usługi w zakresie szkolenia zawodowego.

(111) 327481
(220) 2019 04 25
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732) WITEK MACIEJ MEBLICANTE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLICANTE MEBLE BIUROWE
(540)

(210) 499136

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, materace, stoiska wystawowe, półki, stojaki, lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety transportowe niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe, wyroby stolarskie, chodziki
dla dzieci, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, kadzie drewniane do zlewania wina, urny pogrzebowe, pościel
(prócz bielizny pościelowej), kosze do noszenia dzieci, 35 sprzedaż:
mebli, materacy, stelaży, stoisk wystawowych, artykułów i akcesoriów
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wyposażenia biur, artykułów biurowych, półek, stojaków, luster, ram
do obrazów, palet transportowych, rolet okiennych, tablic ogłoszeniowych, wyrobów stolarskich, chodzików dla dzieci, wykończeniowych
elementów z tworzyw sztucznych do mebli, elementów służących
do dekoracji wnętrz, kadzi drewnianych do zlewania wina, urn, pościeli, pojazdów dla dzieci, artykułów do konserwacji mebli, dywanów,
pokryć podłogowych, parkietów, paneli, desek, wykładzin, pokryć
ściennych w tym tapet i oklein ściennych, farb, żaluzji, artykułów tekstylnych, sprzętu oświetleniowego w tym lamp, żyrandoli, abażurów,
artykułów wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD, RTV, komputerowego,
materiałów budowlanych, artykułów instalacyjnych, sprzętu budowlanego, rusztowań, pojazdów, usługi prowadzenia przedstawicielstwa
handlowego podmiotów zagranicznych, usługi agencji importowo-eksportowej, usługi marketingowe i promocyjne, organizowanie
wystaw w celach handlowych i promocyjnych, wydawanie materiałów
reklamowych, wypożyczanie mebli, sprzętu biurowego, sprzętu AGD,
stoisk wystawowych, elementów dekoracji wnętrz, usługi zarządzania
przedsiębiorstwem, administrowanie działalnością handlową i gospodarczą, prace biurowe, usługi reklamowe na rzecz promocji e-handlu
(e-commerce), reklama internetowa, reklama online za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i komputerowej, doradztwo i pośrednictwo w sprawach personelu, wycena mebli, sprzętu biurowego.

(111) 327482
(220) 2019 04 25
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732)	LIS ALEKSANDER VANDER, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VANDER
(540)

(210) 499139

do podnośników, tarcze do polerowania [części do maszyn], polerki
[maszyny i urządzenia] elektryczne, węże do odkurzaczy, elektrody
rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], maszyny do obróbki drewna, pługi śnieżne, części maszyn, przekładnie do maszyn, przekładnie zębate
do maszyn, przekładnie łańcuchowe, stojany, wirniki, silniki elektryczne
do maszyn, prowadnice do maszyn, suporty, uchwyty jako części maszyn, uchwyty wiertarskie, szczotki węglowe [elektryczność], szczotki
węglowe do maszyn elektrycznych, gaźniki, mechanizmy napędowe,
mechanizmy hydrauliczne, szczotki grafitowe, łożyska kulkowe, łożyska,
uchwyty wiertarskie do wiertarek elektrycznych, stoły do maszyn, maszyny do obróbki kamienia, narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny],
dźwigniki hydrauliczne, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, nitownice, koła maszyn, 8 podnośniki, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy,
gwintowniki [narzędzia ręczne], ręcznie obsługiwane szlifierki, wiertarki
ręczne, młotki, młotki miękkie i młoty, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, frezy [narzędzia], strugi, nożyce, klucze [narzędzia], ostrzałki, tarniki, tarki [narzędzia ręczne], imadła, wiertła, oprawki wiertarskie, dłuta,
dźwigniki ręczne, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, narzynki ręczne, 9
baterie, ładowalne baterie elektryczne, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, ogniwa i baterie elektryczne, ładowarki do baterii, ładowarki
dla akumulatorów, prostowniki, maski do spawania, węże gaśnicze,
przyłbice spawalnicze, 11 lampy LED, dmuchawy gorącego powietrza,
dmuchawy zimnego powietrza, opalarki, lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy słoneczne, 12 ciągniki, urządzenia do pompowania opon, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów,
17 węże parciane, węże ogrodowe, uszczelki do rur, niemetalowe węże
ciśnieniowe, węże pneumatyczne, niemetalowe, uszczelki gumowe,
uszczelki w formie pierścieni, 20 stoły warsztatowe, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, 22 linki do przycinania obrotowego.

(111) 327483
(220) 2019 04 25
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732)	LIS ALEKSANDER VANDER, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VANDER
(540)
(591) biały, czarny
(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 15.07.03
(510), (511) 3 papiery ścierne, szmergiel, 6 drut spawalniczy, elektrody
spawalnicze w otulinie, materiały spawalnicze i lutownicze, dysze, końcówki wylotowe z metalu, 7 szlifierki, wkrętarki elektryczne, wiertarki,
wiertarki elektryczne, młoty pneumatyczne, młoty elektryczne, młoty
wiertnicze, młoty elektryczne [ręczne], młoty wyburzeniowe [maszyny],
elektryczne młoty udarowe, piły wyrzynarki, frezarki, frezy [obrabiarki],
piły elektryczne, strugarki elektryczne, piły silnikowe, piły tarczowe, piły
[maszyny], pilarki do drewna, kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, kosy [maszyny], nożyce elektryczne, nożyce do żywopłotów [maszyny], przyrządy tnące kosiarki [części do maszyn], piły o napędzie innym
niż ręczny, dmuchawy elektryczne, pompy, kompresory i dmuchawy,
membrany do pomp, glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe, pompy
elektryczne, elektryczne pompy głębinowe, spalinowe pompy głębinowe, pompy wodne, podnośniki [maszyny], podnośniki hydrauliczne,
podnośniki samochodowe, podnośniki pneumatyczne, klucze dynamometryczne [maszyny], klucze udarowe, polerki elektryczne, spawarki,
aparaty do spawania gazowego, sprężarki, odkurzacze, przecinarki [obrabiarki], obrabiarki, obrabiarki do metalu, elektryczne ostrzałki do noży,
zgrzewarki punktowe, mieszarki elektryczne, zautomatyzowane pistolety natryskowe do malowania, pistolety natryskowe elektryczne, pistolety dozujące klej, elektryczne, bruzdownice [obrabiarki], urządzenia
wiertnicze [wiertnice], generatory elektryczności, wiertła ze standardowym chwytem [części maszyn], maszyny do mycia ciśnieniowego,
tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, diamentowe wiertła do maszyn, tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych,
tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi elektrycznych, uchwyty do części maszyn
polerujących, uchwyty do ostrzy [części maszyn], brzeszczoty pił [części
maszyn], brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, brzeszczoty
pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty do pił wyrzynarek [części do maszyn], noże do maszyn, tarcze tnące do użytku jako części maszyn, noże
(części do maszyn), wkładki tnące [części do maszyn], końcówki tnące
[części do maszyn], szlifierki do łańcuchów, łańcuchy do pił, łańcuchy
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(210) 499142

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 papiery ścierne, szmergiel, 6 drut spawalniczy, elektrody
spawalnicze w otulinie, materiały spawalnicze i lutownicze, dysze, końcówki wylotowe z metalu, 7 szlifierki, wkrętarki elektryczne, wiertarki,
wiertarki elektryczne, młoty pneumatyczne, młoty elektryczne, młoty
wiertnicze, młoty elektryczne [ręczne], młoty wyburzeniowe [maszyny],
elektryczne młoty udarowe, piły wyrzynarki, frezarki, frezy [obrabiarki],
piły elektryczne, strugarki elektryczne, piły silnikowe, piły tarczowe,
piły [maszyny], pilarki do drewna, kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki
żyłkowe do użytku ogrodniczego, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, kosy [maszyny], nożyce elektryczne, nożyce do żywopłotów
[maszyny], przyrządy tnące kosiarki [części do maszyn], piły o napędzie
innym niż ręczny, dmuchawy elektryczne, pompy, kompresory i dmuchawy, membrany do pomp, glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe,
pompy elektryczne, elektryczne pompy głębinowe, spalinowe pompy
głębinowe, pompy wodne, podnośniki [maszyny], podnośniki hydrauliczne, podnośniki samochodowe, podnośniki pneumatyczne, klucze
dynamometryczne [maszyny], klucze udarowe, polerki elektryczne,
spawarki, aparaty do spawania gazowego, sprężarki, odkurzacze,
przecinarki [obrabiarki], obrabiarki, obrabiarki do metalu, elektryczne
ostrzałki do noży, zgrzewarki punktowe, mieszarki elektryczne, zautomatyzowane pistolety natryskowe do malowania, pistolety natryskowe elektryczne, pistolety dozujące klej, elektryczne, bruzdownice [obrabiarki], urządzenia wiertnicze [wiertnice], generatory elektryczności,
wiertła ze standardowym chwytem [części maszyn], maszyny do mycia
ciśnieniowego, tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], tarcze szlifierskie
do użytku z maszynami, diamentowe wiertła do maszyn, tarcze tnące
do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze lamelowe do szlifierek
elektrycznych, tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi,
akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi elektrycznych, uchwyty
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do części maszyn polerujących, uchwyty do ostrzy [części maszyn],
brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty
do pił wyrzynarek [części do maszyn], noże do maszyn, tarcze tnące
do użytku jako części maszyn, noże (części do maszyn), wkładki tnące
[części do maszyn], końcówki tnące [części do maszyn], szlifierki do łańcuchów, łańcuchy do pił, łańcuchy do podnośników, tarcze do polerowania [części do maszyn], polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne,
węże do odkurzaczy, elektrody rdzeniowe spawalnicze [elektryczne],
maszyny do obróbki drewna, pługi śnieżne, części maszyn, przekładnie
do maszyn, przekładnie zębate do maszyn, przekładnie łańcuchowe,
stojany, wirniki, silniki elektryczne, prowadnice do maszyn, suporty,
uchwyty jako części maszyn, uchwyty wiertarskie, szczotki węglowe
[elektryczność], szczotki węglowe do maszyn elektrycznych, gaźniki,
mechanizmy napędowe, mechanizmy hydrauliczne, szczotki grafitowe, łożyska kulkowe, łożyska, uchwyty wiertarskie do wiertarek elektrycznych, stoły do maszyn, maszyny do obróbki kamienia, narzędzia
do obróbki krawędzi [maszyny], dźwigniki hydrauliczne, maszyny
do obróbki tworzyw sztucznych, nitownice, koła maszyn, 8 podnośniki, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, gwintowniki [narzędzia ręczne],
ręcznie obsługiwane szlifierki, wiertarki ręczne, młotki, młotki miękkie
i młoty, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, frezy [narzędzia], strugi,
nożyce, klucze [narzędzia], ostrzałki, tarniki, tarki [narzędzia ręczne],
imadła, wiertła, oprawki wiertarskie, dłuta, dźwigniki ręczne, tarcze
szlifierskie do noży i ostrzy, narzynki ręczne, 9 baterie, ładowalne baterie elektryczne, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, ogniwa i baterie
elektryczne, ładowarki do baterii, ładowarki dla akumulatorów, prostowniki, maski do spawania, węże gaśnicze, przyłbice spawalnicze, 11
lampy LED, dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego powietrza, opalarki, lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy
słoneczne, 12 ciągniki, urządzenia do pompowania opon, koła i opony
oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, 17 węże parciane, węże
ogrodowe, uszczelki do rur, niemetalowe węże ciśnieniowe, węże
pneumatyczne, niemetalowe, uszczelki gumowe, uszczelki w formie
pierścieni, 20 stoły warsztatowe, stoły do piły [robocze], inne niż części
maszyn, 22 linki do przycinania obrotowego.

(111) 327484
(220) 2019 04 25
(151) 2019 12 23
(441) 2019 09 09
(732)	LIS ALEKSANDER VANDER, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VANDER
(540)

(210) 499143

(591) zielony
(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 papiery ścierne, szmergiel, 6 drut spawalniczy, elektrody
spawalnicze w otulinie, materiały spawalnicze i lutownicze, dysze, końcówki wylotowe z metalu, 7 szlifierki, wkrętarki elektryczne, wiertarki,
wiertarki elektryczne, młoty pneumatyczne, młoty elektryczne, młoty
wiertnicze, młoty elektryczne [ręczne], młoty wyburzeniowe [maszyny],
elektryczne młoty udarowe, piły wyrzynarki, frezarki, frezy [obrabiarki],
piły elektryczne, strugarki elektryczne, piły silnikowe, piły tarczowe, piły
[maszyny], pilarki do drewna, kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy,
kosy [maszyny], nożyce elektryczne, nożyce do żywopłotów [maszyny],
przyrządy tnące kosiarki [części do maszyn], piły o napędzie innym niż
ręczny, dmuchawy elektryczne, pompy, kompresory i dmuchawy, membrany do pomp, glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe, pompy elektryczne, elektryczne pompy głębinowe, spalinowe pompy głębinowe,
pompy wodne, podnośniki [maszyny], podnośniki hydrauliczne, podnośniki samochodowe, podnośniki pneumatyczne, klucze dynamometryczne [maszyny], klucze udarowe, polerki elektryczne, spawarki, aparaty
do spawania gazowego, sprężarki, odkurzacze, przecinarki [obrabiarki],
obrabiarki, obrabiarki do metalu, elektryczne ostrzałki do noży, zgrzewarki
punktowe, mieszarki elektryczne, zautomatyzowane pistolety natryskowe do malowania, pistolety natryskowe elektryczne, pistolety dozujące
klej, elektryczne, bruzdownice [obrabiarki], urządzenia wiertnicze [wiertnice], generatory elektryczności, wiertła ze standardowym chwytem [części maszyn], maszyny do mycia ciśnieniowego, tarcze (szlifierskie) [części

do maszyn], tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, diamentowe wiertła do maszyn, tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze
lamelowe do szlifierek elektrycznych, tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi elektrycznych, uchwyty do części maszyn polerujących, uchwyty do ostrzy
[części maszyn], brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty pił do użytku
z elektronarzędziami, brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty do pił wyrzynarek [części do maszyn], noże do maszyn, tarcze tnące
do użytku jako części maszyn, noże (części do maszyn), wkładki tnące
[części do maszyn], końcówki tnące [części do maszyn], szlifierki do łańcuchów, łańcuchy do pił, łańcuchy do podnośników, tarcze do polerowania [części do maszyn], polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, węże
do odkurzaczy, elektrody rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], maszyny
do obróbki drewna, pługi śnieżne, części maszyn, przekładnie do maszyn,
przekładnie zębate do maszyn, przekładnie łańcuchowe, stojany, wirniki,
silniki elektryczne do maszyn, prowadnice do maszyn, suporty, uchwyty
jako części maszyn, uchwyty wiertarskie, szczotki węglowe [elektryczność], szczotki węglowe do maszyn elektrycznych, gaźniki, mechanizmy
napędowe, mechanizmy hydrauliczne, szczotki grafitowe, łożyska kulkowe, łożyska, uchwyty wiertarskie do wiertarek elektrycznych, stoły do maszyn, maszyny do obróbki kamienia, narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], dźwigniki hydrauliczne, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych,
nitownice, koła maszyn, 8 podnośniki, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy,
gwintowniki [narzędzia ręczne], ręcznie obsługiwane szlifierki, wiertarki
ręczne, młotki, młotki miękkie i młoty, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, frezy [narzędzia], strugi, nożyce, klucze [narzędzia], ostrzałki, tarniki, tarki [narzędzia ręczne], imadła, wiertła, oprawki wiertarskie, dłuta, dźwigniki
ręczne, tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, narzynki ręczne, 9 baterie, ładowalne baterie elektryczne, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, ogniwa
i baterie elektryczne, ładowarki do baterii, ładowarki dla akumulatorów,
prostowniki, maski do spawania, węże gaśnicze, przyłbice spawalnicze,
11 lampy LED, dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimnego
powietrza, opalarki, lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy
słoneczne, 12 ciągniki, urządzenia do pompowania opon, koła i opony
oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, 17 węże parciane, węże
ogrodowe, uszczelki do rur, niemetalowe węże ciśnieniowe, węże pneumatyczne, niemetalowe, uszczelki gumowe, uszczelki w formie pierścieni,
20 stoły warsztatowe, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, 22
linki do przycinania obrotowego.

(111) 327485
(220) 2019 04 25
(210) 499145
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732) PIEKARNIA BOBOWSKA ROGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bobowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Grzebyk
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 01.01.01, 26.11.03, 29.01.12
(510), (511) 30 ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze.
(111) 327486
(220) 2019 04 29
(210) 499261
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732)	LUKAS-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ręczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LUKAS
(540)

(591) błękitny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
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(510), (511) 41 szkolenia i kursy nauki jazdy przygotowujące do uzyskania odpowiednich kategorii prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, autobusów, samojezdnego sprzętu budowlanego i rolniczego, motocykli
i innych pojazdów poruszających się po drogach i ulicach, pozaszkolne
formy edukacji, w tym specjalistyczne szkolenia z techniki jazdy pojazdami mechanicznymi, w tym także w warunkach ekstremalnych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów i zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, w tym rajdów samochodowych,
motocyklowych, organizowanie obozów sportowych, pokazy kształcenia praktycznego, w tym pokazy specjalistyczne prowadzenia pojazdów mechanicznych, sprawdziany edukacyjne umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicznych w warunkach ekstremalnych.

(111) 327487
(220) 2019 04 30
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 19
(732) INNOSENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LIFEdot
(540)

(210) 499317

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 26.01.01, 01.15.24, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy medyczne do monitorowania
i rejestrowania stanu pacjenta, opaski telemetryczne medyczne, 44
usługi medyczne, usługa teleopieki, usługa telemonitoringu pacjenta,
pomoc i opieka telemedyczna polegająca na całodobowym monitorowaniu chorej osoby, wykonywanie badań medycznych na odległość.
(111) 327488
(220) 2019 04 30
(210) 499326
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 22
(732) STOLC ROBERT, STOLC ZYGMUNT ZAKŁAD OPTYCZNY
STOLC SPÓŁKA CYWILNA STOLC ROBERT I STOLC ZYGMUNT,
Słupsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLANO OPTYK
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów: aparatury i instrumentów optycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
towarów takich jak: kosmetyki, preparaty do pielęgnacji twarzy i oczu,
płyny do oczu, roztwory do czyszczenia szkieł okularów i soczewek, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, płyny do przemywania oczu,
krople do nawilżania oczu, środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych,
roztwory do płukania i sterylizacji soczewek kontaktowych, roztwory nawilżające i neutralizujące do soczewek kontaktowych, preparaty czyszczące do soczewek kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
oczu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów takich jak: aparatura optyczna, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary ochronne, okulary przemysłowe, okulary sportowe, binokle, oprawki do okularów, oprawki do binokli, soczewki
(szkła) optyczne, soczewki optyczne korekcyjne, soczewki do okularów,
soczewki optyczne do okularów słonecznych, soczewki antyrefleksyjne,
zestawy soczewek, soczewki wykonywane na receptę, soczewki z tworzyw sztucznych, szkła kontaktowe, szkła korekcyjne do okularów, szkła
optyczne, bibeloty okularowe, elementy opraw do okularów, etui na okulary i binokle, pojemniczki na szkła kontaktowe, łańcuszki i sznureczki
do okularów i binokli, artykuły do pielęgnacji okularów, paski do okularów, smycze do okularów, przybory do dekoracji i napraw okularów, lupka z pojemnikiem, śrubki do okularów, zapasowe elementy do oprawek,
śrubokręty do okularów, klucz do śrubek, folie soczewkowe, artykuły
optyczne, etui przystosowane do szkieł kontaktowych, etui na akcesoria
optyczne, smycze do okularów, urządzenia i przyrządy optyczne, 44 usługi okulistyczne i optyczne w pełnym zakresie, doraźna pomoc okulistyczna, usługi diagnozowania i badania wzroku (zakłady optyczne), usługi
komputerowego badania wzroku, doradztwo w zakresie profilaktyki okulistycznej, doradztwo w zakresie doboru okularów, dopasowywanie okularów, usługi optometryczne i ortoptyczne, doraźna pomoc okulistyczna,
usługi kosmetyki okulistycznej, dopasowywanie okularów, dopasowy-
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wanie soczewek kontaktowych, dopasowywanie soczewek optycznych,
usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych.

(111) 327489
(220) 2019 04 30
(210) 499330
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 22
(732) STOLC ROBERT, STOLC ZYGMUNT ZAKŁAD OPTYCZNY
STOLC SPÓŁKA CYWILNA STOLC ROBERT I STOLC ZYGMUNT,
Słupsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPTYK SOLANO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów: aparatury i instrumentów optycznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
towarów takich jak: kosmetyki, preparaty do pielęgnacji twarzy i oczu,
płyny do oczu, roztwory do czyszczenia szkieł okularów i soczewek, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, płyny do przemywania oczu,
krople do nawilżania oczu, środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych,
roztwory do płukania i sterylizacji soczewek kontaktowych, roztwory nawilżające i neutralizujące do soczewek kontaktowych, preparaty czyszczące do soczewek kontaktowych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
oczu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów takich jak: aparatura optyczna, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary ochronne, okulary przemysłowe, okulary sportowe, binokle, oprawki do okularów, oprawki do binokli, soczewki
(szkła) optyczne, soczewki optyczne korekcyjne, soczewki do okularów,
soczewki optyczne do okularów słonecznych, soczewki antyrefleksyjne,
zestawy soczewek, soczewki wykonywane na receptę, soczewki z tworzyw sztucznych, szkła kontaktowe, szkła korekcyjne do okularów, szkła
optyczne, bibeloty okularowe, elementy opraw do okularów, etui na okulary i binokle, pojemniczki na szkła kontaktowe, łańcuszki i sznureczki
do okularów i binokli, artykuły do pielęgnacji okularów, paski do okularów, smycze do okularów, przybory do dekoracji i napraw okularów, lupka z pojemnikiem, śrubki do okularów, zapasowe elementy do oprawek,
śrubokręty do okularów, klucz do śrubek, folie soczewkowe, artykuły
optyczne, etui przystosowane do szkieł kontaktowych, etui na akcesoria
optyczne, smycze do okularów, urządzenia i przyrządy optyczne, 44 usługi okulistyczne i optyczne w pełnym zakresie, doraźna pomoc okulistyczna, usługi diagnozowania i badania wzroku (zakłady optyczne), usługi
komputerowego badania wzroku, doradztwo w zakresie profilaktyki okulistycznej, doradztwo w zakresie doboru okularów, dopasowywanie okularów, usługi optometryczne i ortoptyczne, doraźna pomoc okulistyczna,
usługi kosmetyki okulistycznej, dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych, dopasowywanie soczewek optycznych,
usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych.
(111) 327490
(220) 2019 04 30
(210) 499332
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 22
(732) ROŻEK WOJCIECH FRANCESCO, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pizzeria francesco
(510), (511) 30 makarony, potrawy na bazie makaronów lub mąki, 43
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji, barów, kawiarni, pubów i innych placówek
gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 327491
(220) 2019 04 30
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 22
(732) ROŻEK WOJCIECH FRANCESCO, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Francesco pizzeria
(540)

(210) 499336

(591) biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 01.15.05, 13.03.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 makarony, potrawy na bazie makaronów lub mąki, 43
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadze-
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nia pizzerii, restauracji, barów, kawiarni, pubów i innych placówek
gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.

(111) 327492
(220) 2019 05 02
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732) CJ CGV Co., Ltd., Seoul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCREEN X
(540)

(210) 499354

(531) 26.11.05, 26.11.11, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama kinowa, usługi reklamowe, a mianowicie reklama opublikowanych
tekstów osób trzecich, usługi reklamowe, a mianowicie promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dostarczanie reklamy filmowej oraz
promocja filmów osób trzecich poprzez dostarczanie reklamy filmowej,
prezentacja towarów, publikacja materiałów reklamowych, wynajem
powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama online w komputerowych sieciach komunikacyjnych,
prowadzenie stoisk z jedzeniem, napojami i pamiątkami, usługi w zakresie sklepów detalicznych z pamiątkami, a mianowicie akcesoriami, kubkami, plakatami i zabawkami, usługi w zakresie sklepów detalicznych
z podstawowymi artykułami, usługi w zakresie sklepów detalicznych
z oprogramowaniem komputerowym dostarczanym za pośrednictwem sieci Internet lub innych komputerowych lub elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi zarządzania na rzecz artystów wykonawców,
zarządzanie teatrami i kinami w zakresie biznesu na rzecz innych.
(111) 327493
(220) 2019 05 02
(210) 499360
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732) CJ CGV Co., Ltd., Seoul (KR)
(540) (znak słowny)
(540) SCREENX
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama kinowa, usługi reklamowe, a mianowicie reklama opublikowanych
tekstów osób trzecich, usługi reklamowe, a mianowicie promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dostarczanie reklamy filmowej oraz
promocja filmów osób trzecich poprzez dostarczanie reklamy filmowej,
prezentacja towarów, publikacja materiałów reklamowych, wynajem
powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama on-line w komputerowych sieciach komunikacyjnych,
prowadzenie stoisk z jedzeniem, napojami i pamiątkami, usługi w zakresie sklepów detalicznych z pamiątkami, a mianowicie akcesoriami, kubkami, plakatami i zabawkami, usługi w zakresie sklepów detalicznych
z podstawowymi artykułami, usługi w zakresie sklepów detalicznych
z oprogramowaniem komputerowym dostarczanym za pośrednictwem sieci Internet lub innych komputerowych lub elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi zarządzania na rzecz artystów wykonawców,
zarządzanie teatrami i kinami w zakresie biznesu na rzecz innych.
(111) 327494
(220) 2019 05 06
(210) 499386
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 26
(732)	ARKADA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Arkada Invest
(540)

(591) szary, żółty, biały
(531) 07.11.25, 07.05.10, 07.01.06, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17,

27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 36 dzierżawy nieruchomości, 37 budownictwo przemysłowe, usługowe, mieszkaniowe, 42 projektowanie budownictwa,
architektura, doradztwo w zakresie projektów budowlanych i inżynierii budowlanej.
(111) 327495
(220) 2019 06 21
(210) 499394
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOZAIKER AKORD
(510), (511) 17 systemy ociepleń budynków oparte na styropianie lub
wełnie mineralnej, masy uszczelniające, uszczelniające 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) 327496
(220) 2019 05 06
(210) 499403
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 12
(732) CUBE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBZDY
(540)

(591) czarny, biały, czerwony, zielony
(531) 03.05.19, 01.01.25, 05.03.13, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, t-shirty, koszulki z krótkim i z długim rękawem,
spodenki, szorty, skarpety, szaliki, czapki sportowe, czapki dziane,
chustki na głowę, piżamy, bluzy rozpinane, bluzy nierozpinane, 32
napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, 35 usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi banku danych, przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów
reklamowych, usługi promocyjne, działalność informacyjna, prowadzenie banków informacji, 38 usługi w zakresie prowadzenia portali
internetowych, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis
informacji on-line polegający udostępnianiu informacji, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych.
(111) 327497
(220) 2019 05 07
(210) 499446
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732) WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EDU WIL
(540)

(591) czarny, szary, biały, turkusowy
(531) 03.11.03, 26.02.01, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, seminariów, publikowanie
skryptów, książek, tekstów innych niż reklamowe.
(111) 327498
(220) 2019 05 07
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732)	GAS Familia, s.r.o., Stará L’ubovňa (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	YSSY

(210) 499454
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(540)

(591) żółty, szary, czarny, złoty, jasnobrązowy, ciemnobrązowy,
niebieski, czerwony, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.07.02, 06.07.25, 07.01.25, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 327499
(220) 2019 05 07
(210) 499481
(151) 2019 12 09
(441) 2019 06 24
(732) RM INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wudzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RM INTELLIGENT CR DRIVE
(540)

(591) pomarańczowy, żółty, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.22
(510), (511) 7 nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich.
(111) 327500
(220) 2019 05 08
(210) 499486
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732) SYSTEM-DROB P. I W. ŁOSIOWSCY, B. ROJOWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Lubomierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYSTEM DROB
(540)

(591) czarny, jasnozielony, biały
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 bekon, drób, mięso, przetwory z mięsa, kiełbasy, kaszanki, szynki, konserwy mięsne i z warzywami, flaki, potrawy z mięsa, ryby mrożone, puszkowane, potrawy z ryb, sałatki, owoce morza,
tłuszcze jadalne, 35 zgrupowanie towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je wybierać i kupować w punktach sprzedaży detalicznej
i hurtowej towarami branży spożywczej.
(111) 327501
(220) 2019 05 08
(210) 499487
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZWEJKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, zupy.
(111) 327502
(151) 2019 12 06

(220) 2019 05 27
(441) 2019 08 19

(210) 500267
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(732) REGINA DI MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Gemüse Kebap
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, 30
sosy do kebabów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe,
kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 327503
(220) 2019 05 27
(210) 500268
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) REGINA DI MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kura Warzyw Gemüse Kebap
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, 30
sosy do kebabów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe,
kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 327504
(220) 2019 05 27
(210) 500284
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732) MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mec KOSZALIN
(540)

(591) czerwony, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 wytwarzanie energii cieplnej, 40 dystrybucja energii
cieplnej.
(111) 327505
(220) 2019 05 27
(210) 500292
(151) 2019 12 09
(441) 2019 07 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
AWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BielskoBiała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRINZ STEFAN
(540)

(591) ciemnozłoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.09
(510), (511) 16 etykiety [owijki] na butelki z papieru lub z kartonu.
(111) 327506
(220) 2019 05 27
(210) 500293
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
AWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA Sareckich RECEPTURA OD POKOLEŃ KONOPIA
WYPRODUKOWANO W POLSCE
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(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 05.01.16, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 etykiety [owijki] na butelki z papieru lub z kartonu.
(111) 327507
(220) 2019 05 27
(210) 500296
(151) 2019 12 09
(441) 2019 07 29
(732)	EMERSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zdrowy PARAGON
(540)

(591) ciemnozielony, czarny, jasnozielony, zielony
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, papier termoczuły, papier do kopiowania, papier do maszyn rejestrujących, papier rolowany do drukarek, materiały drukowane, druki, druki handlowe, rolki papieru do ciągłego zapisu
danych [materiały drukowane], rolki papieru do maszyn liczących,
maszyn biurowych i kalkulatorów, rolki termiczne do kas sklepowych,
kas fiskalnych, drukarek fiskalnych, bankomatów, urządzeń rejestrujących, telefaksów, drukowane bilety, etykiety z papieru, etykiety samoprzylepne w rolkach, kupony papierowe, kupony drukowane.
(111) 327508
(220) 2019 05 27
(210) 500297
(151) 2019 12 09
(441) 2019 07 29
(732) BABIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Góra Kalwaria (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cultiwool
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 bazy nawozowe wykonane z wełny mineralnej do hodowli roślin, preparaty nawozowe wykonane z wełny mineralnej
do hodowli roślin, krzemiany do użytku w uprawie ogórków na płytach z wełny kamiennej, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: bazy nawozowe wykonane
z wełny mineralnej do hodowli roślin, preparaty nawozowe wykonane z wełny mineralnej do hodowli roślin, krzemiany do użytku
w uprawie ogórków na płytach z wełny kamiennej, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich, doradz-

two w zakresie promocji sprzedaży towarów: bazy nawozowe wykonane z wełny mineralnej do hodowli roślin, preparaty nawozowe wykonane z wełny mineralnej do hodowli roślin, krzemiany do użytku
w uprawie ogórków na płytach z wełny kamiennej, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(111) 327509
(220) 2019 05 27
(210) 500304
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) REGINA DI MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KuRa WaRZyW GEMÜSE KEBAP
(540)

(591) czerwony, zielony, czarny
(531) 08.05.25, 08.07.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, 30
sosy do kebabów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, bary sałatkowe,
kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 327510
(220) 2019 05 27
(210) 500309
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732)	AIERDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aierda
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież, obuwie, skarpetki, czapki, bielizna.
(111) 327511
(220) 2019 05 27
(210) 500317
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732)	Grand M&C Co., Ltd., Seul (KR)
(540) (znak słowny)
(540) Kinora
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do skóry, toniki do twarzy [kosmetyki], cienie do powiek, pomadki do ust, perfumy, preparaty do pielęgnacji włosów, mydła do użytku osobistego, produkty perfumeryjne,
naklejane ozdoby do paznokci, rzęsy sztuczne, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, detergenty, pasta do zębów, wybielacze stosowane w pralnictwie, krochmal do prania, kosmetyki dla
zwierząt, nawilżane chusteczki kosmetyczne, pasta do butów, preparaty do czyszczenia, środki do szorowania i ścierania, aromaty
do żywności w postaci olejków eterycznych, preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty toaletowe, olejki eteryczne.
(111) 327512
(220) 2019 05 27
(151) 2019 12 02
(441) 2019 07 22
(732)	LENART JOANNA GLAM LASHES, Kępno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GL GlamLashes
(540)

(591) żółty, brązowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.22, 05.03.13

(210) 500319
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(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 44 higiena i pielęgnacja urody, doradztwo w zakresie urody,
udzielanie informacji o urodzie, usługi koloryzacji brwi, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi przedłużania
rzęs, usługi koloryzacji rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi trwałego
podkręcania rzęs, usługi farbowania brwi, usługi kształtowania brwi,
usługi nitkowania brwi, usługi doradztwa w zakresie makijażu, zabiegi kosmetyczne.

(111) 327513
(220) 2019 05 27
(210) 500322
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Gripactive Zatoki i Nos
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 327514
(220) 2019 05 27
(210) 500323
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Gripactive Zatoki i Nos Plus
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
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preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 327515
(220) 2019 05 27
(210) 500330
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732)	GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIATOWID
(510), (511) 4 paliwa kopalne, paliwa mineralne, paliwa stałe, palne paliwa zbrylone, paliwa do celów grzewczych, paliwa na bazie węgla, węgiel, brykiety węgla, brykiety paliwowe, węgiel drzewny [paliwo], brykiety z węgla drzewnego, miał węglowy [paliwo], produkty na bazie
węgla drzewnego do użytku jako paliwo, brykiety paliwowe do użytku domowego, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane
z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego
wykonane z koksu z domieszką kwarcu, koks, 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, pralki, pralki z wirówko-suszarką,
odkurzacze domowe, miksery domowe (elektryczne), elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, zmywarki do naczyń do użytku
domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych, elektryczne
wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, maszynki
do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, maszyny do szycia do użytku domowego, urządzenia myjące, urządzenia
do czyszczenia parą, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie,
11 kuchenny sprzęt elektryczny, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, urządzenia chłodzące, lodówki, kuchenny
sprzęt elektryczny, kuchenki, kuchenki gazowe i elektryczne, kuchenki indukcyjne, elektryczne płyty kuchenne, domowe piekarniki, płyty
grzejne do kuchenek, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, filtry do wody, aparatura do suszenia
powietrzem, urządzenia grzewcze, urządzenia oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje grzewcze, ogrzewacze wody, bojlery, elementy grzewcze, piece grzewcze, piecyki gazowe, piece do ogrzewania
centralnego, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, urządzenia
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centralnego ogrzewania, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, grzejniki promiennikowe, elektryczne grzejniki wentylatorowe, grzejniki gazowe, płyty grzewcze, 35 sprzedaż w sklepach,
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe
on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów:
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę,
urządzenia i instalacje grzewcze, ogrzewacze wody, bojlery, elementy
grzewcze, piece grzewcze, piecyki gazowe, piece do ogrzewania centralnego, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, urządzenia centralnego ogrzewania, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki
elektryczne, grzejniki promiennikowe, elektryczne grzejniki wentylatorowe, grzejniki gazowe, płyty grzewcze, kuchenny sprzęt elektryczny,
urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, urządzenia chłodzące, lodówki, kuchenny sprzęt elektryczny, kuchenki, kuchenki gazowe i elektryczne, kuchenki indukcyjne, elektryczne płyty
kuchenne, domowe piekarniki, płyty grzejne do kuchenek, instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
filtry do wody, aparatura do suszenia powietrzem, urządzenia grzewcze, urządzenia oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, pralki, pralki z wirówko-suszarką,
odkurzacze domowe, miksery domowe (elektryczne), elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, zmywarki do naczyń do użytku
domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych, elektryczne
wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, maszynki
do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, maszyny do szycia do użytku domowego, urządzenia myjące, urządzenia
do czyszczenia parą, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie,
paliwa kopalne, paliwa mineralne, paliwa stałe, palne paliwa zbrylone,
paliwa do celów grzewczych, paliwa na bazie węgla, węgiel, brykiety
węgla, brykiety paliwowe, węgiel drzewny [paliwo], brykiety z węgla
drzewnego, miał węglowy [paliwo], produkty na bazie węgla drzewnego do użytku jako paliwo, brykiety paliwowe do użytku domowego,
brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane
z koksu z domieszką kwarcu, koks.

(111) 327516
(220) 2019 05 27
(210) 500332
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 19
(732)	GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIATOWIT
(510), (511) 4 paliwa kopalne, paliwa mineralne, paliwa stałe, palne paliwa zbrylone, paliwa do celów grzewczych, paliwa na bazie węgla, węgiel, brykiety węgla, brykiety paliwowe, węgiel drzewny [paliwo], brykiety z węgla drzewnego, miał węglowy [paliwo], produkty na bazie
węgla drzewnego do użytku jako paliwo, brykiety paliwowe do użytku domowego, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane
z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego
wykonane z koksu z domieszką kwarcu, koks, 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, pralki, pralki z wirówko-suszarką,
odkurzacze domowe, miksery domowe (elektryczne), elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, zmywarki do naczyń do użytku
domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych, elektryczne
wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, maszynki
do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, maszyny do szycia do użytku domowego, urządzenia myjące, urządzenia
do czyszczenia parą, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie,
11 kuchenny sprzęt elektryczny, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, urządzenia chłodzące, lodówki, kuchenny
sprzęt elektryczny, kuchenki, kuchenki gazowe i elektryczne, kuchenki indukcyjne, elektryczne płyty kuchenne, domowe piekarniki, płyty
grzejne do kuchenek, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, filtry do wody, aparatura do suszenia
powietrzem, urządzenia grzewcze, urządzenia oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje grzewcze, ogrzewacze wody, bojlery, elemen-

ty grzewcze, piece grzewcze, piecyki gazowe, piece do ogrzewania
centralnego, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, urządzenia
centralnego ogrzewania, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, grzejniki promiennikowe, elektryczne grzejniki wentylatorowe, grzejniki gazowe, płyty grzewcze, 35 sprzedaż w sklepach,
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe
on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów:
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę,
urządzenia i instalacje grzewcze, ogrzewacze wody, bojlery, elementy
grzewcze, piece grzewcze, piecyki gazowe, piece do ogrzewania centralnego, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, urządzenia centralnego ogrzewania, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki
elektryczne, grzejniki promiennikowe, elektryczne grzejniki wentylatorowe, grzejniki gazowe, płyty grzewcze, kuchenny sprzęt elektryczny,
urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, urządzenia chłodzące, lodówki, kuchenny sprzęt elektryczny, kuchenki, kuchenki gazowe i elektryczne, kuchenki indukcyjne, elektryczne płyty
kuchenne, domowe piekarniki, płyty grzejne do kuchenek, instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
filtry do wody, aparatura do suszenia powietrzem, urządzenia grzewcze, urządzenia oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, pralki, pralki z wirówko-suszarką,
odkurzacze domowe, miksery domowe (elektryczne), elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, zmywarki do naczyń do użytku
domowego, roboty do czyszczenia do celów domowych, elektryczne
wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, maszynki
do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, maszyny do szycia do użytku domowego, urządzenia myjące, urządzenia
do czyszczenia parą, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie,
paliwa kopalne, paliwa mineralne, paliwa stałe, palne paliwa zbrylone,
paliwa do celów grzewczych, paliwa na bazie węgla, węgiel, brykiety
węgla, brykiety paliwowe, węgiel drzewny [paliwo], brykiety z węgla
drzewnego, miał węglowy [paliwo], produkty na bazie węgla drzewnego do użytku jako paliwo, brykiety paliwowe do użytku domowego,
brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane
z koksu z domieszką kwarcu, koks.

(111) 327517
(220) 2019 05 28
(210) 500335
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732)	EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RECYKLASA
(510), (511) 40 usługi recyklingu, recykling opakowań, organizowanie recyklingu.
(111) 327518
(220) 2019 05 28
(210) 500344
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) TTM Tobacco, Klang (MY)
(540) (znak słowny)
(540)	HOPE
(510), (511) 34 tytoń, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, artykuły dla palaczy, cygarniczki, bibułka papierosowa, filtry
do papierosów, ustniki do cygarniczek, fajki tytoniowe, cygaretki,
cygara, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy.
(111) 327519
(220) 2019 05 28
(151) 2019 12 02
(441) 2019 07 22
(732)	E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eContentLab
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebiski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17

(210) 500351
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(510), (511) 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, usługi w zakresie marketingu, usługi content marketing, usługi e-mail marketing,
usługi social media marketing, usługi tworzenia i publikowania materiałów i tekstów reklamowych, usługi tworzenia i publikowania filmów reklamowych, usługi rozpowszechniania materiałów i ogłoszeń
reklamowych w mediach publicznych, usługi pozyskiwania i gromadzenia 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, doradztwo w sprawach podatkowych w zakresie księgowości, 38 usługi w zakresie telekomunikacji, usługi w zakresie wysyłania,
przekazywania i odbierania elektronicznych wiadomości, 41 usługi
w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej
i kulturalnej, usługi tworzenia i publikowania materiałów i tekstów
innych niż reklamowe, 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 reklamowych i instruktażowych, dodatków do nich, usługi tworzenia i publikowania filmów innych niż reklamowe, opracowanie i gromadzenie
informacji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych,
kulturalnych, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, usługi w zakresie fotografii, 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, organizacja i obsługa kongresów, sympozjów,
odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez
gospodarczych, kulturalnych, sportowych, 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 edukacyjne związane z modą,
w tym opracowywanie i gromadzenie informacji o modzie, 42 usługi
projektowania, tworzenia, prowadzenia, administrowania i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, usługi projektowania,
tworzenia, prowadzenia, administrowania i utrzymywania portalu
internetowego, usługi projektowania, tworzenia, prowadzenia, administrowania i utrzymywania profili na serwisach społecznościowych dla osób trzecich.

(111) 327520
(220) 2019 05 28
(210) 500353
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 22
(732) Cannabinoide Medizin Service GmbH, Berlin (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISH cannabis CLINICS
(540)

(591) jasnoniebieski, zielony, czarny, biały
(531) 26.04.04, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 22 konopie, 41 doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, wydawanie publikacji medycznych, dostarczanie informacji
edukacyjnych, kursy szkoleniowe związane z medycyną, medyczne
usługi edukacyjne, nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych,
organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, 44
konsultacje medyczne, usługi poradnictwa medycznego, doradztwo
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w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi opieki medycznej świadczone
przez kliniki i szpitale, organizowanie leczenia medycznego, usługi
medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu.

(111) 327521
(220) 2019 05 28
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 19
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Artresan OPTIMA 1 a DAY
(540)

(210) 500358

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 327522
(220) 2019 05 28
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 19
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRAPIRYNA

(210) 500362
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(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski, biały, zielony, żółty
(531) 01.15.23, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 327523
(220) 2019 05 28
(210) 500370
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Gripex HotActive Forte
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej
i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów
medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku

medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty
biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów
medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty,
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące
do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 327524
(220) 2019 05 28
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Artresan COMFORT
(540)

(210) 500376

(591) czerwony, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej
i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów
medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty
biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów
medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
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nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty,
okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące
do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 327525
(220) 2019 05 28
(210) 500393
(151) 2019 12 02
(441) 2019 07 22
(732)	GAŁA MARIUSZ PPHU AMG, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LisaMayo
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi handlu hurtowego i detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
usługi handlu hurtowego i detalicznego w zakresie akcesoriów
mody, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, agencje
reklamowe, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej w zakresie, odzieży, dodatków odzieżowych,
obuwia, toreb, kosmetyków, przyborów toaletowych i wyrobów jubilerskich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług.
(111) 327526
(220) 2019 05 29
(210) 500408
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 26
(732)	ETK JANUSZKIEWICZ, CINCIO, BARTOSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REDCART
(540)
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(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, puby, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringu, kontraktowe usługi w zakresie żywności, organizowanie posiłków w hotelach,
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów,
dekorowanie żywności, usługi w zakresie bankietów, przyjęć okazjonalnych oraz imprez, obsługa przyjęć okazjonalnych, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje,
informacja o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, usługi doradców w zakresie win,
usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego żywność i napoje.

(111) 327528
(220) 2019 05 29
(210) 500421
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 22
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOKULSKI
(510), (511) 32 piwo, brzeczka piwna, napoje na bazie piwa, piwa smakowe, piwa bezalkoholowe, drinki na bazie piwa, imitacja piwa, korzenne piwa, piwa mineralizowane, napoje bezalkoholowe o smaku piwa,
piwa o małej zawartości alkoholu, piwa pszeniczne, piwa rzemieślnicze,
piwo jasne (ale), piwo słodowe, 35 usługi hurtowe, sprzedaży wysyłkowej oraz usługi detalicznych sklepów spożywczych i usługi sklepów
wielobranżowych, świadczone bezpośrednio w placówkach handlowych oraz on-line w związku ze sprzedażą towarów, takich jak artykuły
spożywcze, żywność gotowa, produkty spożywcze, słodycze i wyroby
cukiernicze, napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, produkty
rolne, ogrodnicze oraz leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, odzież, obuwie i nakrycia głowy,
przybory toaletowe, środki farmaceutyczne nie na receptę, wyroby
tytoniowe, mapy, artykuły papiernicze, książki, czasopisma i gazety, zabawki, nagrane nośniki audio/wideo, urządzenia elektroniczne, baterie,
produkty gospodarstwa domowego, mianowicie środki do czyszczenia
i przybory kuchenne, produkty zdrowotne i produkty do pielęgnacji
urody, produkty samochodowe i smary, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, usługi przewożenia i dostarczania towarów, 43 usługi
restauracyjne, barów, kafeterii, kawiarni, barów szybkiej obsługi (snackbarów), usługi zaopatrzenia w żywość i napoje.
(111) 327529
(220) 2019 05 29
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 26
(732)	GOŹLIŃSKI MARCIN GOMAR, Chrościce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vege MANUFAKTURA
(540)

(210) 500425

(591) czerwony, czarny
(531) 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 327527
(220) 2019 05 29
(210) 500419
(151) 2019 12 02
(441) 2019 07 22
(732)	NADRYST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE SPOT Restaurant & Bar
(540)

(591) złoty
(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.01

(591) bialy, ciemnozielony, czerwony, zielony
(531) 26.05.01, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 olej i tłuszcz kokosowy (do celów spożywczych), soje,
przetworzone, mleko kokosowe napój, masło kokosowe, płatki kokosowe, olej palmowy jadalny, napoje na bazie mleka kokosowego.
(111) 327530
(220) 2019 05 29
(210) 500426
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 22
(732) PETRYNIAK RAFAŁ LAVA VISION, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KODMISJA
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w dziedzinie informatyki, edukacja
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy eks-
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tranetów, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych,
edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, szkolenia w zakresie
programowania komputerów, usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci.

(111) 327531
(220) 2019 05 29
(210) 500429
(151) 2019 12 02
(441) 2019 07 22
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kokoro
(540)

katalogów przesyłanych pocztą oraz poprzez strony internetowe,
usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych i lamp solarnych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej, telemarketing, 37 instalacja,
konserwacja, naprawa ogniw fotowoltaicznych.

(111) 327534
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 22
(732) PBO ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ś PBO ŚLĄSK
(540)

(210) 500448

(591) czerwony, niebieski
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 cążki do skórek, cążki do obcinania paznokci, 10 laktatory, aspiratory do nosa, butelki dla dzieci, smoczki niemowlęce,
smoczki, dla dzieci, smoczki do butelek do karmienia niemowląt.
(111) 327532
(220) 2019 05 29
(210) 500432
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 22
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOKULSKI
(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 09.07.01, 10.03.04, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, brzeczka piwna, napoje na bazie piwa, piwa
smakowe, piwa bezalkoholowe, drinki na bazie piwa, imitacja piwa,
korzenne piwa, piwa mineralizowane, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa pszeniczne, piwa
rzemieślnicze, piwo jasne (ale), piwo słodowe, 35 usługi hurtowe,
sprzedaży wysyłkowej oraz usługi detalicznych sklepów spożywczych i usługi sklepów wielobranżowych, świadczone bezpośrednio
w placówkach handlowych oraz on-line w związku ze sprzedażą towarów, takich jak artykuły spożywcze, żywność gotowa, produkty
spożywcze, słodycze i wyroby cukiernicze, napoje bezalkoholowe,
piwo, napoje alkoholowe, produkty rolne, ogrodnicze oraz leśne,
świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma
dla zwierząt, odzież, obuwie i nakrycia głowy, przybory toaletowe,
środki farmaceutyczne nie na receptę, wyroby tytoniowe, mapy,
artykuły papiernicze, książki, czasopisma i gazety, zabawki, nagrane nośniki audio/wideo, urządzenia elektroniczne, baterie, produkty gospodarstwa domowego, mianowicie środki do czyszczenia
i przybory kuchenne, produkty zdrowotne i produkty do pielęgnacji urody, produkty samochodowe i smary, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, usługi przewożenia i dostarczania towarów,
43 usługi restauracyjne, barów, kafeterii, kawiarni, barów szybkiej
obsługi (snac-kbarów), usługi zaopatrzenia w żywość i napoje.
(111) 327533
(220) 2019 05 29
(210) 500439
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) inspirujemyenergia
(510), (511) 9 ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne i polikrystaliczne, 11 lampy solarne, 35 usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych świadczone przez sklepy detaliczne i hurtownie, za pomocą

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26.01.01, 26.04.01, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo komercyjne, budownictwo lądowe, budownictwo przemysłowe,
konserwacja i naprawa budynków, murarstwo, nadzór budowlany, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad remontami budynków,
nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi,
naprawa budynków, naprawa fasad, naprawa i konserwacja budynków
na wypadek rozbiórki, naprawa i konserwacja budynków biurowych, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, odnawianie i renowacja
budynków, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, renowacja i naprawa budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby
przemysłu, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych],
usługi odnawiania budynków, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, 42 badania architektoniczne,
badania geologiczne, doradztwo projektowe, doradztwo technologiczne, inżynieria techniczna, inżynieria (prace inżynieryjne), planowanie budowy nieruchomości, planowanie i projektowanie obiektów sportowych,
planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, pomiary geodezyjne, pomiary
inżynieryjne, projektowanie architektoniczne, projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie konstrukcji, projektowanie
obiektów sportowych, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową,
projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie
systemów inżynierii budowlanej, projektowanie techniczne i doradztwo, przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowywanie
raportów technicznych, przygotowywanie raportów architektonicznych,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie
przygotowywania planów architektonicznych, usługi inżynieryjne, usługi
inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi projektowania, usługi technologiczne.
(111) 327535
(220) 2019 05 29
(210) 500455
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 26
(732) INSPIRE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSPIRE CONSULTING
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(540)

(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo
w zakresie długów, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie
finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, usługi badań dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości, wynajem
biur do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie
finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenie), przekazywanie know-how (szkolenia), publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania techniczne, hosting stron internetowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, opracowywanie
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, stylizacja (wzornictwo przemysłowe), tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform
komputerowych, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.

(591) biały, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka
do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, kosmetyczne
preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5
produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia,
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy
diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych,
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze,
napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 327536
(220) 2019 05 29
(210) 500460
(151) 2019 12 13
(441) 2019 07 22
(732) PRO1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CTE
(510), (511) 41 techniczna obsługa imprez, konferencji, koncertów,
targów, wynajem i obsługa: nagłośnienia, oświetlenia scenicznego,
oświetlenia architektonicznego, multimediów, efektów scenicznych,
wynajem sceny plenerowej, podestów scenicznych, organizacja i obsługa imprez masowych.
(111) 327537
(220) 2019 05 29
(210) 500467
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) SPACEFACTORY DCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SpaceFactory
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, wyceny handlowe, 36 zarządzanie nieruchomością, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 budownictwo, usługi doradztwa budowlanego, nadzór
budowlany, konsultacje budowlane, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, budowa fabryk, budowa
i naprawa magazynów, 42 projektowanie budowlane, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
badania techniczne, 45 zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 327538
(220) 2019 05 29
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Difortan

(210) 500477

(111) 327539
(220) 2019 05 29
(210) 500480
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 22
(732) OSUCHOWSKI ANDRZEJ WOLF TRAIL, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF TRAIL
(540)

(531) 03.06.05, 03.01.08, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, konserwacja i naprawa nart, pielęgnacja i naprawa nart, usługi w zakresie
regulowania nart, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją sprzętu sportowego, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją nart, 41 wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wypożyczanie nart.
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(111) 327540
(220) 2019 05 29
(210) 500483
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 22
(732) BABIŃSKI BOGDAN BIURO GEODEZYJNE GEO-PROCES,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Geo Proces Biuro Geodezyjne
(540)

(531) 01.05.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca,
odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia
dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa,
odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, 42 usługi geodezyjne, pomiary geodezyjne,
projektowanie pomiarów geodezyjnych, usługi w zakresie miernictwa
geodezyjnego, wykonywanie pomiarów, usługi w zakresie przeglądów
technicznych, pomiary gruntów i dróg, pomiary hydrograficzne, pomiary inżynieryjne, pomiary parametrów środowiska wewnątrz struktur
inżynierii wodno-lądowej, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, usługi digitalizacji map, usługi doradcze związane
z urbanistyką, usługi projektowania map, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi w zakresie projektowania, usługi projektowe
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane
z nieruchomościami, usługi rysowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, usługi technologiczne w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie rysunku technicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania
i rysunku technicznego, wspomagane komputerowo usługi projektowe
związane z architekturą, zarządzanie projektami architektonicznymi.
(111) 327541
(220) 2019 05 30
(210) 500496
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 19
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WILD WINE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 327542
(220) 2019 05 30
(210) 500497
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LAZY WHEEL
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 327543
(220) 2019 05 30
(210) 500503
(151) 2019 12 13
(441) 2019 07 22
(732) BOCIANOWSKA MAGDALENA, Rabka-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLASEN
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.16
(510), (511) 11 wyciągi kuchenne.

(111) 327544
(220) 2019 05 30
(210) 500512
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) ZAKŁADY PIWOWARSKIE GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Głubczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GOLDEN KEG
(510), (511) 32 piwo, drink na bazie piwa, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające.
(111) 327545
(220) 2019 05 30
(210) 500521
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732)	HUTA MAŁAPANEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozimek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 gzymsy (formy, odlewy) metalowe, 11 zawory do rur
i rurociągów.
(111) 327546
(220) 2019 05 30
(210) 500529
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 26
(732) SZWED-STRUŻYŃSKA LEONARDA, Kiełpin (PL);
MIERZEJEWSKA EWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARGi SZTUKi DOSTĘPNEJ
(540)

(591) biały, żółty, niebieski, ciemnoniebieski, czerwony, czarny
(531) 26.04.08, 26.02.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 cyfrowe materiały edukacyjne i promocyjne dotyczące
sztuki do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania, katalogi
i biuletyny informacyjne w formie elektronicznej, pliki multimedialne
do pobrania, pliki graficzne do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania do użytku ze smartfonami, oprogramowanie komputerowe,
16 publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, albumy, katalogi,
biuletyny informacyjne, ulotki i foldery reklamowe, fotografie, książki, poradniki, materiały reklamowe i promocyjne drukowane, plakaty,
komiksy, obrazy, reprodukcje dzieł sztuki, reprodukcje graficzne, kalendarze, materiały piśmienne, zakładki, 35 usługi handlu w zakresie
dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, organizowanie i przeprowadzanie targów i aukcji dzieł sztuki, organizowanie i prowadzenie
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, promowanie
dzieł sztuki artystów, publikacja testów dla celów promocji sprzedaży,
poszukiwania w zakresie patronatu, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, administracyjne rozpatrywanie zamówień związanych ze sprzedażą dzieł sztuki, informacja handlowa na temat dzieł
sztuki, 41 wystawy sztuki, usługi galerii sztuki, usługi związane z wystawami sztuki, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi kulturalne,
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe także za pośrednictwem Internetu,
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, udostępnianie treści audio, wideo i multimediów online nie do pobrania, usługi rozrywkowe i edukacyjne w postaci opracowywania, tworzenia
i produkcji treści związanych z dziełami sztuki i twórcami, udostępnianie informacji dotyczących wydarzeń związanych z dziełami sztuki. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 327547
(220) 2019 05 31
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)

(210) 500568
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKIAL
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 327548
(220) 2019 06 03
(210) 500594
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 15
(732) CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ci CENTRUM INWESTYCYJNE CIEPŁO I KOMFORT
(540)

(591) ciemnoszary, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.

(111) 327549
(220) 2019 06 03
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 22
(732) PIONDŁO MATEUSZ TLETUR, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tletur FISHING AND YOU
(540)

185
(210) 500596

(531) 03.11.11, 03.11.24, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły sportowe-sprzęt wędkarski.
(111) 327550
(220) 2019 06 03
(210) 500599
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 15
(732) PVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CP24
(540)

(591) granatowy
(531) 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04, 27.07.01
(510), (511) 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
myjnie samochodowe.
(111) 327551
(220) 2019 06 03
(210) 500600
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Nowy, lepszy smak! Ogórkowa z mięsem wieprzowym
zupa pełna smaku Podgrzej i zjedz Bez konserwantów Bez
barwników
(540)

(591) biały, żółty, czerwony, zielony, czarny
(531) 03.07.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.18,
08.07.01, 05.09.01, 05.09.15, 05.09.21, 05.09.22
(510), (511) 29 zupy, zupy porcjowane gotowe do spożycia po podgrzaniu, zupa warzywna, zupa ogórkowa.
(111) 327552
(220) 2019 06 03
(210) 500614
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732)	AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CKP Centrum Kształcenia Podyplomowego
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(540)

(591) szary, czerwony
(531) 29.01.12, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, prowadzenie szkół, informacje o edukacji,
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie, prowadzenie i obsługa: konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, seminariów, warsztatów i szkoleń, organizowanie konkursów w zakresie
edukacji lub rozrywki, pokazy kształcenia praktycznego, nauczanie
korespondencyjne, publikowanie książek, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, organizowanie i prowadzenie sprawdzianów edukacyjnych.
(111) 327553
(220) 2019 06 03
(210) 500615
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi Nowy, lepszy smak! Pomidorowa z kurczakiem i ryżem
zupa pełna smaku Podgrzej i zjedz Produkt bezglutenowy Bez
konserwantów Bez barwników
(540)

(591) biały, jasnożółty, zielony, żółty, czerwony, czarny
(531) 03.07.03, 08.07.01, 05.09.17, 05.09.22, 26.01.01, 26.01.18,
29.01.15, 08.07.25, 25.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy porcjowane gotowe do spożycia po podgrzaniu, zupa warzywna, zupa pomidorowa.
(111) 327554
(220) 2019 06 03
(210) 500651
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 19
(732) PROTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) iFormer
(510), (511) 7 urządzenia do przenoszenia i transportu, roboty przemysłowe, pakowarki, instalacje do pakowania, przenośniki i pasy do przenośników, maszyny paletujące, urządzenia formujące i pakujące, windy
i podnośniki, maszyny podające tace na linie, mechanizmy otwierające i zamykające, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa,
maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny i obrabiarki
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, maszyny do produkcji kartonów, maszyny do produkcji pudeł kartonowych, manipulatory [maszyny] do użytku przemysłowego, manipulatory [ramiona] robotyczne
do celów przemysłowych, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące
i do obróbki powierzchni, młyny i rozdrabniarki, maszyny odlewnicze
i do formowania, maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, maszyny i przyrządy
do spawania i lutowania, urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, maszyny powlekające, sortowniki odpadów, maszyny drukujące
i zszywające, maszyny do szycia do wyrobów włókienniczych i skóry,

obrabiarki, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania
żywności i napojów, maszyny i urządzenia do przetwarzania tytoniu,
chemii przemysłowej, 9 roboty laboratoryjne, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne
i symulatory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii
elektrycznej, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: urządzenia
do przenoszenia i transportu, roboty przemysłowe, pakowarki, instalacje do pakowania, przenośniki i pasy do przenośników, maszyny paletujące, urządzenia formujące i pakujące, windy i podnośniki, maszyny
podające tace na linie, mechanizmy otwierające i zamykające, maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze oraz do robót ziemnych, maszyny budowlane oraz dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny i obrabiarki do sytuacji
awaryjnych i ratunkowych, maszyny do produkcji kartonów, maszyny
do produkcji pudeł kartonowych, manipulatory [maszyny] do użytku
przemysłowego, manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, urządzenia zamiatające i czyszczące oraz myjące i piorące,
maszyny oraz urządzenia tnące i wiercące jak też ścierające i ostrzące
oraz do obróbki powierzchni, młyny i rozdrabniarki, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny i obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia
o napędzie elektrycznym, urządzenia do mocowania i łączenia, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, urządzenia filtrujące oraz
separujące i wirówki, maszyny powlekające, sortowniki odpadów,
maszyny drukujące i zszywające, maszyny do szycia do wyrobów włókienniczych i skóry, obrabiarki, maszyny i urządzenia do przetwarzania
i przygotowywania żywności i napojów, maszyny i urządzenia do przetwarzania tytoniu oraz chemii przemysłowej, roboty laboratoryjne, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty humanoidalne wyposażone
w sztuczną inteligencję, utrwalone na nośnikach informacje i dane,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne jak też multimedialne i fotograficzne, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia zabezpieczające
oraz ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy miernicze oraz do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura oraz urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia nawigacyjne i naprowadzające, urządzenia
lokalizacyjne i do namierzania celu oraz kartograficzne, urządzenia
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
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, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach
handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, 37 instalowanie,
konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń do pakowania, formowania, zawijania, paletowania, przenośników i pasów do przenośników,
urządzeń do przenoszenia i transportu, robotów przemysłowych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń do pakowania lub owijania, 39 wynajem maszyn i urządzeń
do pakowania, formowania, zawijania, paletowania, przenośników
i pasów do przenośników, urządzeń do przenoszenia i transportu, robotów przemysłowych, udzielanie informacji dotyczących wynajmu
maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wynajem maszyn i urządzeń
do załadunku i rozładunku, wynajem modułów i pojemników, do magazynowania i transportu, 42 usługi projektowania, usługi naukowe
i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, usługi inżynieryjne, opracowywanie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, certyfikacja, testowanie urządzeń
przemysłowych do celów certyfikacji, adaptacja maszyn i urządzeń
przemysłowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych,
projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie
maszyn i urządzeń do pakowania, zawijania, paletowania.
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(111) 327555
(220) 2019 06 04
(210) 500657
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 19
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOLWARK JANIKÓW MANUFAKTURA WÓDEK I LIKIERÓW
(540)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Virusin Forte
(540)

(591) granatowy, żółty, biały
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczna żywność i substancje dla celów leczniczych.

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 06.07.25, 03.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, piwa smakowe, piwa korzenne, piwa o małej
zawartości alkoholu, likiery bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
o smaku piwa, sporządzane na bazie piwa, piwa rzemieślnicze, piwa
bezalkoholowe, imitacja piwa, piwa pszeniczne, piwo jasne (ale), piwo
słodowe, 33 wódka, pitne alkohole wysokoprocentowe, likiery, likiery:
ziołowe, kremowe, curacao, likiery na bazie kawy, likiery z zawartością
śmietanki, likiery na bazie szkockiej whisky, napoje alkoholowe z owoców, wiśniówka, cydr, dżin, nalewki, kirsz, miód pitny, alkohole i likiery
wspomagające trawienie, ekstrakty alkoholowe, wina, napoje alkoholowe z zawartością wina, wina alkoholizowane, 40 produkcja napojów
alkoholowych na rzecz osób trzecich, usługi destylacji alkoholu.
(111) 327556
(220) 2019 06 04
(210) 500659
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) KRYŁOWICZ MARIAN, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIZYJNY MONITORING ALARMOWY WŁAMANIE NA ŻYWOINTERWENCJA
(540)

(591) żółty, jasnożółty, jasnozielony, ciemnozielony, szary,
pomarańczowy, biały
(531) 16.03.01, 02.01.23, 02.09.04, 07.01.08, 16.01.04, 14.05.23,
24.01.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 45 usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych,
usługi detektywistyczne, konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom, kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa, kontrola fabryk
dla celów bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa, usługi monitoringu,
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, opieka
nad domem pod nieobecność właścicieli, ochrona osobista, usługi
strażników ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi ochroniarzy
w zakresie ochrony mienia i osób, usługi ochroniarskie w budynkach,
usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, dzierżawa alarmów
pożarowych, otwieranie zamków zabezpieczających.
(111) 327557
(220) 2019 06 04
(210) 500664
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 19
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)

(111) 327558
(220) 2019 06 04
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 19
(732) JAGODA ANDRZEJ, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHITE TAXI
(540)

(210) 500668

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie.
(111) 327559
(220) 2019 06 03
(210) 500684
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732)	HERMAN OLEKSANDR, Zgorzelec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dobry Aptekarz
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, olej spożywczy, olej z rokitnika,
olej z czarnuszki, olej z ostropestu, olej lniany, olej z pestek dyni, olej
z miąższu rokitnika, olej z pestek rokitnika, olej z arbuza, olej z amarantusa, olej sezamowy, olej konopny (konopia siewna), olej z orzechów
włoskich, olej z dzikiej róży, olej cedrowy, olej z zalążków pszenicy.
(111) 327560
(220) 2019 06 04
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 19
(732) SAINI AVINASH, Walendów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZILLER
(510), (511) 18 parasole.

(210) 500686

(111) 327561
(220) 2019 06 04
(210) 500690
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 19
(732) IC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CreamLUX
(540)

(591) czerwony, granatowy, niebieski
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, detergenty do użytku przemysłowego, chemiczne środki czyszczące do użytku przemysłowego, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych
produkty chemiczne do celów przemysłowych, mianowicie produkty
odtłuszczające, odbarwiające, pochłaniające, impregnujące, emulgatory, substancje powierzchniowo czynne i substancje żrące, 3 środki
i preparaty czyszczące, środki myjące, wybielające, odtłuszczające,
polerujące, nabłyszczające, szorujące i ścierające do użytku profesjonalnego w przemyśle, budynkach i miejscach użyteczności publicznej
oraz gastronomii, środki i preparaty czyszczące, myjące, polerujące,
szorujące i ścierające do użytku domowego, odplamiacze, środki i preparaty do usuwania rdzy, środki do usuwania kamienia.

188

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 5/2020

(111) 327562
(220) 2019 06 05
(151) 2019 12 14
(441) 2019 08 19
(732)	NOWARA MAREK DOLNOŚLĄSKI PARK
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Future Architekci
(540)

(210) 500718

(591) jasnoniebieski, niebieski, biały
(531) 26.03.16, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 architektura, usługi architektoniczne, doradztwo architektoniczne.
(111) 327563
(220) 2019 06 05
(210) 500724
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NADBUŻAŃSKA
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.
(111) 327564
(220) 2019 06 05
(210) 500727
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) IMPREFARB FABRYKA FARB SPÓŁKA JAWNA DĄBROWSCY,
Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AluStars
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 narożniki, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe
stosowane w budownictwie, metalowe usztywnienia jako okucia budowlane, metalowe wsporniki dla budownictwa.
(111) 327565
(220) 2019 06 05
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 26
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUWERLAB COSMETICS
(540)

(210) 500733

(591) fioletowy, granatowy, jasnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, pianki, tipsy, eyelinery,
toniki, kosmetyki upiększające, korektory, kosmetyki kolorowe, olejki
mineralne, środki nawilżające [kosmetyki], kremy tonizujące, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do włosów, żele nawilżające, kosmetyki
do rzęs, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, preparaty samoopalające, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
w formie żeli, kosmetyki do cery zmarszczkowej, maseczki do skóry, żele
po opalaniu, kremy do ciała, kremy do twarzy, kosmetyki koloryzujące
do skóry, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w postaci kremów, olejki po opalaniu, olejki do opalania, kosmetyki
do makijażu twarzy, pudry w kamieniu, kosmetyki do użytku osobistego,
kremy na noc, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki do ust, kosmetyki do stosowania na skórę, błyszczyki do ust, kosmetyki do pielęgnacji
urody, preparaty kosmetyczne, mleczka do opalania, kosmetyki w gotowych zestawach, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki

do pielęgnacji skóry, peelingi do twarzy, kosmetyki do makijażu skóry,
kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki
w postaci cieni do powiek, środki do oczyszczania skóry twarzy, produkty
przeciwsłoneczne do ust, środki nawilżające do twarzy, preparaty do wybielania skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, olejki do pielęgnacji skóry, zmywacze lakieru do paznokci,
baza podkładowa do paznokci, odżywki utwardzające do paznokci,
nawilżające balsamy do ciała, maseczki zwężające pory stosowane jako
kosmetyki, środki wyszczuplające inne niż do celów medycznych, środki
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, waciki do celów kosmetycznych, nawilżane chusteczki kosmetyczne, mydła, szampony, maści kosmetyczne,
żele do twarzy i ciała, preparaty do demakijażu, 5 balsamy przeciwbólowe, lecznicze balsamy, maści lecznicze, maści przeciwzapalne, maści
z antybiotykami, lecznicze toniki do skóry, szampony lecznicze, mydła
lecznicze, preparaty lecznicze zawierające glinę, kremy lecznicze, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze płyny do płukania ust, środki
lecznicze przeciw poceniu, przeciwtrądzikowe środki myjące [preparaty
farmaceutyczne], plastry kosmetyczne, chusteczki lecznicze suplementy
żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub
zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty
roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.

(111) 327566
(220) 2019 06 05
(210) 500770
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi 100% najlepszych składników Smalec Szlachetny z mięsem,
jabłkiem i cebulką Produkt bezglutenowy Bez konserwantów
(540)

(591) biały, jasnożółty, czerwony, zielony, brązowy, czarny,
jasnobrązowy
(531) 03.07.03, 05.09.06, 05.07.13, 08.01.06, 26.01.01, 09.01.10,
26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 tłuszcze do smarowania, tłuszcze zwierzęce, smalec,
smalec z mięsem.
(111) 327567
(220) 2019 06 06
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732)	GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 500781

(591) biały, ciemnobrązowy, czerwony, czarny, jasnobrązowy,
zielony, żółty
(531) 02.09.15, 05.07.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 24 materiały tekstylne nietkane-włókniny, materiały włókiennicze, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, tkaniny.
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(111) 327568
(220) 2019 06 06
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732)	GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agrotkaniny24
(540)

(210) 500782
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27.05.01, 29.01.15, 25.01.19
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry.
(111) 327572
(220) 2019 06 06
(210) 500830
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 26
(732) WINE INTERNATIONAL PROJECT OOO, Kishinev (MD)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fire & Ice
(540)

(591) czarny, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.14
(510), (511) 24 materiały tekstylne nietkane-włókniny, materiały włókiennicze, okładziny do mebli z surowców włókienniczych, tkaniny.
(111) 327569
(220) 2019 06 06
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732)	HORBACZEWSKI PAWEŁ FBK, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD BIKE
(540)

(210) 500785

(531) 15.07.09, 27.05.01
(510), (511) 12 rowery, rowery dostawcze, przyczepki rowerowe, rowery
trójkołowe dostawcze, riksze rowerowe, rowery wyposażone w silnik.

(591) ciemnoniebieski, czerwony, jasnożółty
(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, w tym napoje energetyzujące, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, soki owocowe, syropy i inne preparaty do sporządzania napojów.
(111) 327573
(220) 2019 06 07
(210) 500839
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR TENCZYNEK 1553 LAGER
(540)

(111) 327570
(220) 2019 06 06
(210) 500794
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732) DOROŚ MARCIN DOROSIOWE RANTY, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR ranty
(540)

(591) czarny
(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 21 formy i foremki do ciast i ciasteczek.
(111) 327571
(220) 2019 06 06
(210) 500798
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 29
(732)	HIPOKAMPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIERWSZA POMOC RODZINNA GRA PLANSZOWA ZADZWOŃ
PO POMOC 112 TY TEŻ MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCiE :)
RESUSCYTACJA 30 UCIŚNiĘĆ 2 WDECHY wielka orkiestra świątecznej
pomocy Hipokampus
(540)

(591) pomarańczowy, czerwony, biały, żółty, niebieski, fioletowy,
zielony, czarny, różowy
(531) 02.09.01, 03.09.14, 10.03.10, 10.03.16, 26.11.03, 26.11.12,

(591) biały, czarny, szary, srebrny, złoty, brązowy, beżowy
(531) 06.19.17, 07.01.14, 09.01.09, 24.01.05, 24.05.07, 25.01.15,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, produkty piwowarskie, woda,
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz
ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe,
likiery bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli
bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 33 wyroby i napoje
alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki, dżin, cydr,
koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.
(111) 327574
(220) 2019 06 07
(210) 500844
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PITAMET
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia wysokiego poziomu cholesterolu.
(111) 327575
(220) 2019 06 07
(210) 500845
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) PITADIA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia wysokiego poziomu cholesterolu.
(111) 327576
(220) 2019 06 07
(210) 500846
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 29
(732) JUNG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUNG
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej osprzętu elektrycznego.
(111) 327577
(220) 2019 06 07
(210) 500848
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PITAPRO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia wysokiego poziomu cholesterolu.
(111) 327578
(220) 2019 06 07
(210) 500874
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE GLOBAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EGZOTYCZNA LAGUNA
(540)

(591) żółty, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.03.01, 01.03.17, 01.15.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.04
(510), (511) 41 rozrywka: pokazy na żywo w celach rozrywkowych,
pokazy i wystawy w celach rozrywkowych i edukacyjnych, organizacja koncertów, organizacja i prowadzenie konkursów [rozrywka],
organizacja spektakli, organizacja rozrywki.
(111) 327579
(220) 2019 06 07
(210) 500891
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 26
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Long4Lashes Plex Haircare
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi,
maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze
podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze
preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.
(111) 327580
(220) 2019 06 07
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 26
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)

(540)	Long4Lashes Miracle Mascara
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli,
kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji
ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum
przyspieszające wzrost rzęs i brwi, maseczki do twarzy i do ciała, maski
kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające,
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze
preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.
(111) 327581
(220) 2019 06 07
(210) 500896
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 26
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Long4Lashes Blender Soft
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli,
kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji
ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum
przyspieszające wzrost rzęs i brwi, maseczki do twarzy i do ciała, maski
kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające,
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze
podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.
(111) 327582
(220) 2019 06 07
(210) 500897
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 26
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LIFT4SKIN BY OCEANIC PEPTIDE AGELESS
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła,
środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe,
podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.
(111) 327583
(220) 2019 06 08
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 19
(732) SIEPRAWSKI MARCIN, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) !Bravo Tango!
(540)

(210) 500908

(210) 500892
(591) czarny, czerwony
(531) 02.07.02, 02.07.16, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.04, 29.01.01, 29.01.08
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(510), (511) 25 odzież taneczna, kostiumy taneczne, nakrycia głowy,
artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, balerinki [obuwie], bielizna
osobista [część garderoby], bielizna termoaktywna, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], buty baletowe, buty damskie, buty do baletu, kapelusze, halki [odzież], halki [bielizna], gorsety, buty gimnastyczne,
kostiumy teatralne, odzież gimnastyczna, obuwie, odzież, odzież treningowa, pantofle do baletu, rękawiczki, przybrania głowy [woalki], toczki
[kapelusze], buty do tańca, buty do tańca towarzyskiego, rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], 41 studia tańca, szkoły tańca, nauka tańca, udzielanie lekcji tańca, organizowanie pokazów tańca, pokazy
tańca na żywo, nauka tańca dla dorosłych, nauka tańca dla dzieci, usługi
w zakresie klubów tańca, usługi w zakresie nauki tańca, usługi edukacyjne
związane z tańcem, udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, produkcja pokazów rozrywkowych
obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, przedstawienia teatralne,
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie turniejów, organizacja
atrakcji na obozach letnich, obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności
kulturalnych na obozach letnich, coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life
coachingu, nauczanie języków obcych, szkolenia personelu, warsztaty
w celach szkoleniowych, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty
do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, organizowanie wykładów, seminaria, budowanie zespołu (edukacja), trening rozwoju
osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego.

(111) 327584
(220) 2019 06 10
(210) 500919
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 19
(732) ITENSITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obecnosci.pl
(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.99, 04.03.19
(510), (511) 42 oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.
(111) 327585
(220) 2019 06 10
(210) 500921
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 26
(732)	NAFTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rasztów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NAFTOR
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza do systemów
alarmowych i bezpieczeństwa jak również do zarządzania nieruchomościami oraz zapewniania bezpieczeństwa, zabezpieczające urządzenia
alarmowe, czujniki wykrywające obecność osób i przedmiotów, urządzenia i oprogramowanie towarzyszące do systemów alarmów przeciwwłamaniowych i alarmów przeciwpożarowych, alarmy pożarowe, instalacje
i akcesoria do wykrywania ognia i dymu, systemy alarmów pożarowych
i dymnych, urządzenia do odtwarzania i przechowywania danych, elektroniczne systemy bezpieczeństwa, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, części składowe i akcesoria do wyżej wymienionych towarów,
35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
pośrednictwo w sprzedaży oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa: zautomatyzowanych systemów kierowania ogniem, urządzeń do przetwarzania
sygnałów cyfrowych, oprogramowania do przetwarzania obrazów cyfrowych, oprogramowania symulacyjnego do użytku w komputerach, routerów do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych,
aparatury i sprzętu do monitoringu obiektów śledzonych, celowników
dla artylerii i do broni, systemów i przyrządów nawigacyjnych, urządzeń
do lokalizacji obiektów, laserowych namierników obiektów dla artylerii
i do broni, multimedialnych, systemów nawigacji GPS do pojazdów, nadajników radarowych, narzędzi do gromadzenia danych pokładowych,
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odbiorników do systemów globalnego, pozycjonowania [GPS], sprzętu
komputerowego i urządzeń do kompilacji i przetwarzania danych pozycjonujących i lokalizacyjnych, systemów naprowadzania pocisków, urządzeń GPS, urządzeń kartograficznych, systemów wykrywania dronów,
pojazdów naziemnych i ich elementów, załogowych i bezzałogowych
statków powietrznych, lotniczych zespołów napędowych, sprzętu lotniczego i jego składników, urządzeń do rejestracji i obróbki obrazu, wyrobów i technologii związanej z ochroną informacji niejawnych, sprzętu
i konstrukcji opancerzonych i ochronnych oraz ich komponentów, audyt
działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie audytów, 37
instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych,
instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie alarmów
pożarowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwis alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa
i serwisowanie instalacji do alarmów pożarowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie sprzętu komunikacyjnego, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie urządzeń
do sieci komunikacyjnych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie telewizji przemysłowej, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie instalacji telefonicznych, usługi instalacji i naprawy systemu czasu
obecności, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, dotyczące
wyżej wymienionych, usługi budowlane, usługi naprawy, montażu i konserwacji instalacji elektrycznych, grzewczych, klimatyzacyjnych, instalacji
gazowych, hydraulicznych, wyposażenia, układów mechanicznych i systemów przeciwpożarowych i do gaszenia pożarów, sprzętu i urządzeń
zabezpieczających oraz alarmów, usługi murarskie, ślusarskie i stolarskie, usługi konserwacji i sprzątania budynków, 39 usługi ratownictwa,
usługi konwoju osób i mienia, 41 szkolenia w zakresie ochrony i bezpieczeństwa, 42 doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom,
monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii,
usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie zabezpieczania danych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących, przegląd urządzeń, badanie i kontrola alarmów pożarowych, usługi, CCTV
(telewizja przemysłowa) oraz badanie i kontrola sprzętu bezpieczeństwa,
usługi, usługi w zakresie testowania i inspekcji wykrywaczy dymu, usługi w zakresie testowania i inspekcji urządzeń do gaszenia ognia, usługi
w zakresie testowania i inspekcji systemów antywłamaniowych, usługi
w zakresie testowania i inspekcji spryskiwaczy automatycznych, usługi
w zakresie testowania i inspekcji świateł awaryjnych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 45 usługi
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, monitoring systemów bezpieczeństwa, usługi strażników ochrony, usługi zabezpieczania budynków, ocena ryzyka w zakresie ochrony, monitoring
systemów bezpieczeństwa, ochrona obiektów i sprzętu, usługi kontroli
zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi elektronicznego monitorowania
w celach bezpieczeństwa, zabezpieczenie imprez, monitorowanie alarmów pożarowych, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, konsultacje
dotyczące zapobiegania pożarom i włamaniom, konsultacje związane
z zarządzaniem w zakresie bezpieczeństwa, systemami alarmowymi
i bezpieczeństwa oraz używaniem i zastosowaniem oprogramowania
do nich, informacje i porady w zakresie uprzednio wymienionych usług.

(111) 327586
(220) 2019 06 10
(210) 500930
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 19
(732)	HAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA ORIENT
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.15
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(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], informowanie
i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi
osobistych kucharzy, usługi restauracyjne, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji washoku.

(111) 327587
(220) 2019 06 10
(210) 500934
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELLFOOD
(540)

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.07.02, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 36
notowania giełdowe, transakcje finansowe, 42 platforma internetowa do handlu elektronicznego, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami.
(111) 327588
(220) 2019 06 10
(210) 500951
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Xelax
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,

silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 327589
(220) 2019 06 10
(210) 500966
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Xelax Junior
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 327590
(220) 2019 06 11
(210) 500973
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) VARSOVIA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APARTAMENTY VARSOVIA
(540)

(591) ciemnozłoty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, administrowanie programami
lojalności konsumenta, agencje reklamowe, reklama, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania, wynajem biur do coworkingu, zarządzanie nieruchomością, 41
organizowanie balów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), biura zakwaterowania
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(hotele, pensjonaty), domy turystyczne, kafeterie (bufety), motele,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, rezerwacja miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania (zarządzanie przyjazdami i wyjazdami), usługi restauracyjne,
usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(111) 327591
(220) 2019 06 11
(210) 500996
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) delisana jaffa cakes
(510), (511) 30 biszkopty, ciasta, ciastka, ciastka czekoladowe, ciasteczka, herbatniki, owoce w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby piekarnicze.
(111) 327592
(220) 2019 06 11
(210) 500998
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) FIJAŁKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLAVIA
(510), (511) 9 okulary, oprawki do okularów, oprawki do okularów korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych, szkła kontaktowe, szkło
optyczne, soczewki do okularów, soczewki kontaktowe, okulary
przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne.
(111) 327593
(220) 2019 06 11
(210) 501000
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 26
(732) IMA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Murowana Goślina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ima WÓDKA SZTOS
(510), (511) 33 wódka.
(111) 327594
(220) 2019 06 11
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lucky! Go!
(540)

(210) 501005

(591) biały, brązowy, fioletowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.06.05, 08.07.22
(510), (511) 31 artykuły spożywcze dla szczeniąt, jadalne smakołyki
dla zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych,
karma dla zwierząt domowych, karmy w puszce przeznaczone dla
psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, kości dla psów,
napoje dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, 35 reklama, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi sprzedaży hurtowej,
detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line) towarów obejmujących: artykuły spożywcze dla szczeniąt,
jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia dla
zwierząt domowych, karmę dla zwierząt domowych, karmy w puszce przeznaczone dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów,
kości dla psów, napoje dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt.
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(111) 327595
(220) 2019 06 11
(210) 501011
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732)	GODZINA DAMIAN SALA ZABAW HONOLULU, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALA ZABAW HONOLULU
(540)

(591) różowy, czerwony, brązowy, zielony, niebieski,
pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.05.05, 05.01.06
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi rekreacyjne,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, wypożyczanie zabawek,
usługi placów zabaw, usługi dziecięcych placów zabaw, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obszarów
rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi
rozrywkowe świadczone dla dzieci, wynajem dmuchanych domów
do skakania, zapewnianie dmuchanych domów do skakania do celów rekreacyjnych, rozrywka, centra rozrywki, organizowanie rozrywki, usługi rozrywkowe, ośrodki rozrywkowe, usługi parków rozrywki,
prowadzenie parków rozrywki, informacja o rozrywce, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, organizacja imprez rozrywkowych,
prowadzenie imprez rozrywkowych, przeprowadzanie aktywności
rozrywkowych, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie organizacji rozrywki, produkcja występów w parkach rozrywki, organizacja
rozrywki na imprezy urodzinowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja sal
na imprezy rozrywkowe, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, wynajem maszyn i urządzeń rozrywkowych, obsługa gości na imprezach
rozrywkowych, zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych,
usługi parków tematycznych i parków rozrywki, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, informacja o biletach na imprezy
rozrywkowe, przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki,
udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, rozrywka w postaci występów
na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, przedszkola, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi.
(111) 327596
(220) 2019 06 11
(210) 501012
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) KLAUZ SEBASTIAN, SĘK-KLAUZ JOANNA GOLDMAN
SPÓŁKA CYWILNA, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Caravaning
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.08
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, czasopisma,
prasa, druki, prospekty, broszury, plakaty, fotografie, wydawnictwa informacyjne i naukowe, książki, 35 usługi reklamy, promocji i marketingu
świadczone na rzecz osób trzecich, edycja tekstów reklamowych, publikacja ogłoszeń i tekstów reklamowo-promocyjnych, uaktualnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń informacyjnych, usługi związane z organizowaniem targów, pokazów i wystaw handlowych i reklamowych,
41 usługi wydawnicze, nauczania i informacji o edukacji, o imprezach
rozrywkowych i rekreacji, publikowanie tekstów innych niż reklamowo-promocyjnych, publikowanie książek, usługi w zakresie organizowania
wypoczynku i rekreacji, usługi organizowania i obsługi imprez.
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(111) 327597
(220) 2019 06 12
(210) 501045
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) SYNAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNAGE
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski, fioletowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi reklamowe świadczone
przez agencje reklamowe, copywriting, tworzenie tekstów reklamowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, dekoracja wystaw
sklepowych, zarządzanie biznesowe dla sklepów, usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, sklepowe usługi detaliczne
związane z dywanami, usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu
do napojów, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu
do żywności, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi prezentowania produktów
na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, ecommerce w zakresie
branży reklamowej i handlu w odniesieniu do żywności, napojów,
odzieży, produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw dla biznesu lub
handlu, usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, usługi reklamowe mające na celu promowanie
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji i świadczenie usług
doradczych w zakresie handlu elektronicznego.
(111) 327598
(220) 2019 06 12
(210) 501048
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) SYNAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMNI.
(540)

(591) czarny, różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, sklepu lub salonu z materiałami budowlanymi, instalacyjnymi, sanitarnymi, grzewczymi, płytkami
łazienkowymi i armaturą łazienkową, materiałami do wykańczania
wnętrz, sprzedaż materiałów budowlano-instalacyjnych poprzez
zamówienia internetowe, agencje handlowe, reklama, promocja,
zarządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w tym ulotek, prospektów i druków, prowadzenie
i organizacja targów, giełd oraz wystaw handlowych i reklamowych
w tym w zakresie armatury i ceramiki sanitarnej oraz asortymentu
instalacyjno-grzewczego, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia
wystawienniczego, dekoracja stoisk wystawienniczych, agencje reklamowe, usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe,
copywriting, tworzenie tekstów reklamowych, usługi w zakresie
pozycjonowania marki, dekoracja wystaw sklepowych, zarządzanie
biznesowe dla sklepów, usługi sklepów detalicznych online obejmu-

jące odzież, sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, usługi
w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, bezobsługowe usługi
sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi w zakresie
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, zawieranie transakcji
handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi prezentowania produktów na wystawach sklepowych
przez modelki lub modeli, usługi reklamowe w zakresie zwiększania
świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, e-commerce w zakresie branży budowlano-instalacyjnej, wnętrzarskiej, sanitarnej, grzewczej, artykułów do wykończenia i wyposażenia łazienek, organizacja wystaw dla biznesu lub
handlu, usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, usługi reklamowe mające na celu promowanie
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji i świadczenie usług
doradczych w zakresie handlu elektronicznego.

(111) 327599
(220) 2019 06 12
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) Diamond Quest Limited, Road Town (VG)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 501050

(531) 28.03.99
(510), (511) 34 tytoń, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, artykuły dla palaczy, cygarniczki, bibułka papierosowa, filtry
do papierosów, ustniki do cygarniczek, fajki tytoniowe, cygaretki,
cygara, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy.
(111) 327600
(220) 2019 06 12
(210) 501051
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 26
(732) Samsung Electronics Co. Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(540) (znak słowny)
(540) Samsung CUBE
(510), (511) 11 oczyszczacze powietrza o kształcie sześcianu, przeznaczone do celów domowych, modułowe sześcienne oczyszczacze powietrza, przeznaczone do celów domowych, filtry do oczyszczaczy powietrza o kształcie sześcianu, przeznaczonych do celów domowych.
(111) 327601
(220) 2019 06 12
(210) 501088
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Oryal Zostań mistrzem w tym co robisz
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze
do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe
do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego,
odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały

Nr 5/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, wszystkie wyżej wymienione towary z wyłączeniem kosmetyków oraz produktów
kosmetycznych i/lub produktów z nimi powiązanych, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, wszystkie wyżej wymienione towary z wyłączeniem kosmetyków oraz produktów kosmetycznych i/
lub produktów z nimi powiązanych.

(111) 327602
(220) 2019 06 13
(210) 501091
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) ORŁOWSKI TOMASZ TB TANIA BUDOWA, Zgierz (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Lacar
(510), (511) 12 samochody, rowery, autokary, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia przyczep, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, furgony-pojazdy, hamulce do pojazdów, helikoptery, jachty,
koła do pojazdów lądowych, łodzie, opony do pojazdów, pojazdy
elektryczne, pojazdy lotnicze, pontony, rowery elektryczne, przyczepy [pojazdy], motocykle, motorowery, okładziny hamulcowe do pojazdów, 37 budownictwo, usługi napraw awarii pojazdów, obsługa
i naprawy samochodów, wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 327603
(220) 2019 06 13
(210) 501100
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 05
(732) CHORZEWSKI GRZEGORZ BIOGENET, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) innubio
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], 35 komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 42 wynajem sprzętu do przetwarzania danych,
chmura obliczeniowa, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, przechowywanie danych elektronicznych.
(111) 327604
(220) 2019 06 13
(210) 501121
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732)	EPITRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Home&Care
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 21 sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły
gospodarstwa domowego, przybory kosmetyczne i toaletowe, przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały
do wytwarzania szczotek, rękawice do użytku domowego, rękawice
do ścierania kurzu, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do pielęgnacji zwierząt, szczotki
do sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania, zmywaki
druciane do czyszczenia, zmywaki metalowe do szorowania, zmywaki
do szorowania rondli, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zmywaki do szorowania, do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów
kuchennych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki do użytku do-
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mowego, gąbki do czyszczenia instrumentów medycznych, gąbki
ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do wycierania kurzu [szmatki], jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki] do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do polerowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki
do zmywania naczyń, ściereczki antystatyczne do użytku domowego,
ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], szmatki i ściereczki
do czyszczenia, ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki do szorowania,
szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, szczotki do czyszczenia, szczotki do czyszczenia garnków, druciaki metalowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych
w zakresie towarów takich jak sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły gospodarstwa domowego, przybory kosmetyczne
i toaletowe, przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory do użytku domowego do czyszczenia,
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, rękawice do użytku
domowego, rękawice do ścierania kurzu, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac
domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do pielęgnacji zwierząt,
szczotki do sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania,
zmywaki druciane do czyszczenia, zmywaki metalowe do szorowania, zmywaki do szorowania rondli, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zmywaki do szorowania, do użytku domowego, zmywaki
ścierne do celów kuchennych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne,
gąbki czyszczące, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki
do użytku domowego, gąbki do czyszczenia instrumentów medycznych, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki
z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do wycierania kurzu [szmatki],
jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki] do czyszczenia, ściereczki
do szorowania, ściereczki do polerowania, ściereczki do czyszczenia,
ściereczki do zmywania naczyń, ściereczki antystatyczne do użytku
domowego, ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], szmatki
i ściereczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki
do szorowania, szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, szczotki
do czyszczenia, szczotki do czyszczenia garnków, druciaki metalowe.
promocja sprzedaży w zakresie towarów takich jak sprzęt i artykuły
do sprzątania i czyszczenia, artykuły gospodarstwa domowego, przybory kosmetyczne i toaletowe, przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory do użytku domowego
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, rękawice do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czyszczenia do użytku domowego,
rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do pielęgnacji zwierząt, szczotki do sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki
do szorowania, zmywaki druciane do czyszczenia, zmywaki metalowe
do szorowania, zmywaki do szorowania rondli, zmywaki ścierne
do celów kuchennych, zmywaki do szorowania, do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub domowych, gąbki,
gąbki kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki do szorowania, gąbki
do czyszczenia, gąbki do użytku domowego, gąbki do czyszczenia
instrumentów medycznych, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do wycierania kurzu [szmatki], jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki]
do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do polerowania,
ściereczki do czyszczenia, ściereczki do zmywania naczyń, ściereczki
antystatyczne do użytku domowego, ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], szmatki i ściereczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki do szorowania, szczotki do zmywania, szczotki
do sprzątania, szczotki do czyszczenia, szczotki do czyszczenia garnków, druciaki metalowe. administrowanie sprzedażą w zakresie towarów takich jak sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły
gospodarstwa domowego, przybory kosmetyczne i toaletowe, przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały
do wytwarzania szczotek, rękawice do użytku domowego, rękawice
do ścierania kurzu, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do pielęgnacji zwierząt, szczotki
do sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania, zmywaki
druciane do czyszczenia, zmywaki metalowe do szorowania, zmywaki
do szorowania rondli, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zmywaki do szorowania, do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów
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kuchennych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki do użytku domowego, gąbki do czyszczenia instrumentów medycznych, gąbki
ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do wycierania kurzu [szmatki], jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki] do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do polerowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki
do zmywania naczyń, ściereczki antystatyczne do użytku domowego,
ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], szmatki i ściereczki
do czyszczenia, ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki do szorowania,
szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, szczotki do czyszczenia, szczotki do czyszczenia garnków, druciaki metalowe. usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży towarów takich jak sprzęt
i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły gospodarstwa domowego, przybory kosmetyczne i toaletowe, przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory do użytku
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, rękawice do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice
do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych,
rękawice do pielęgnacji zwierząt, szczotki do sprzątania, zmywaki
ścierne, zmywaki do szorowania, zmywaki druciane do czyszczenia,
zmywaki metalowe do szorowania, zmywaki do szorowania rondli,
zmywaki ścierne do celów kuchennych, zmywaki do szorowania,
do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki do użytku domowego, gąbki
do czyszczenia instrumentów medycznych, gąbki ścierne do użytku
w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia,
ścierki do wycierania kurzu [szmatki], jednorazowe ścierki do kurzu
[nakładki] do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do polerowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do zmywania naczyń,
ściereczki antystatyczne do użytku domowego, ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], szmatki i ściereczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki do szorowania, szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, szczotki do czyszczenia, szczotki
do czyszczenia garnków, druciaki metalowe. usługi importowo-eksportowe w zakresie towarów takich jak sprzęt i artykuły do sprzątania
i czyszczenia, artykuły gospodarstwa domowego, przybory kosmetyczne i toaletowe, przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory do użytku domowego do czyszczenia,
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, rękawice do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice do czyszczenia wykonane z tkaniny,
rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do pielęgnacji zwierząt,
szczotki do sprzątania, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania,
zmywaki druciane do czyszczenia, zmywaki metalowe do szorowania, zmywaki do szorowania rondli, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zmywaki do szorowania, do użytku domowego, zmywaki
ścierne do celów kuchennych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne,
gąbki czyszczące, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki
do użytku domowego, gąbki do czyszczenia instrumentów medycznych, gąbki ścierne do użytku w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki
z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do wycierania kurzu [szmatki],
jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki] do czyszczenia, ściereczki
do szorowania, ściereczki do polerowania, ściereczki do czyszczenia,
ściereczki do zmywania naczyń, ściereczki antystatyczne do użytku
domowego, ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], szmatki
i ściereczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki
do szorowania, szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, szczotki
do czyszczenia, szczotki do czyszczenia garnków, druciaki metalowe.
usługi zarządzania sprzedażą w zakresie towarów takich jak sprzęt
i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły gospodarstwa domowego, przybory kosmetyczne i toaletowe, przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory do użytku
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, rękawice do użytku domowego, rękawice do ścierania kurzu, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice
do czyszczenia wykonane z tkaniny, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych,
rękawice do pielęgnacji zwierząt, szczotki do sprzątania, zmywaki
ścierne, zmywaki do szorowania, zmywaki druciane do czyszczenia,
zmywaki metalowe do szorowania, zmywaki do szorowania rondli,

zmywaki ścierne do celów kuchennych, zmywaki do szorowania,
do użytku domowego, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub domowych, gąbki, gąbki kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki do szorowania, gąbki do czyszczenia, gąbki do użytku domowego, gąbki
do czyszczenia instrumentów medycznych, gąbki ścierne do użytku
w kuchni [czyszczenie], ścierki, ścierki z mikrowłókien do czyszczenia,
ścierki do wycierania kurzu [szmatki], jednorazowe ścierki do kurzu
[nakładki] do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do polerowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do zmywania naczyń,
ściereczki antystatyczne do użytku domowego, ściereczki do nadawania połysku [nieścierne], szmatki i ściereczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, szczotki, szczotki do szorowania, szczotki do zmywania, szczotki do sprzątania, szczotki do czyszczenia, szczotki
do czyszczenia garnków, druciaki metalowe.

(111) 327605
(220) 2019 06 13
(210) 501122
(151) 2019 12 16
(441) 2019 07 29
(732)	EPITRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOSOFT SUPER NITRILE
(540)

(591) granatowy, biały, jasnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 10 odzież medyczna, odzież ochronna do celów medycznych, odzież ochronna do celów chirurgicznych, rękawice do celów medycznych, rękawice do użytku weterynaryjnego, rękawice
do użytku stomatologicznego, rękawice do użytku w szpitalach,
jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, rękawice
ochronne do stosowania przez pracowników medycznych, rękawice
do badań medycznych, rękawice chirurgiczne, rękawiczki ochronne
do celów weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do celów weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych, rękawiczki ochronne do celów medycznych, rękawiczki do badań do celów medycznych.
(111) 327606
(220) 2019 06 13
(210) 501125
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STERN
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 01.01.02, 01.01.10, 01.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 6 zamki i zapięcia metalowe do pojazdów, metalowe wieszaki ścienne na rowery, metalowe stojaki do rowerów, zamknięcia
metalowe, metalowe zapięcia do rowerów, 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski rowerowe, liczniki rowerowe, odblaskowe kamizelki ochronne, bransoletki odblaskowe zwiększające widoczność
rowerzysty, pokrowce na smartfony, wodoodporne etui na smartfony, specjalnie przystosowane do mocowania na kierownicy roweru,
12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
w wodzie, rowery, części i akcesoria rowerowe ujęte w tej klasie, bagażniki rowerowe, dzwonki rowerowe, syreny rowerowe, klaksony
rowerowe, lusterka wsteczne, pompki rowerowe, pompki rowerowe z manometrem, pedały rowerowe, siodełka rowerowe, siodełka
rowerowe dla dzieci, dętki rowerowe, foteliki rowerowe dla dzieci,
boczne kółka podporowe do rowerów dziecięcych, zaciski hamulcowe do pojazdów, koszyki rowerowe, pokrycia na siodełka rowerowe, torby rowerowe na kierownicę, sakwy rowerowe, torby na ramę
rowerową, torby przeznaczone do montowania do roweru, stopki
do rowerów (części rowerowe), błotniki do rowerów, uchwyty na bidon montowane do roweru, koszyki na bidon montowane do roweru,
narzędzia do naciągania szprych rowerowych, zaślepki do kierowni-
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cy rowerowej z oświetleniem, ochraniacze na nogi dla rowerzystów
chroniące przed zabrudzeniem od łańcucha roweru, linki hamulcowe
do rowerów, uchwyty kierownicy do rowerów, rogi do kierownicy
rowerowej, zaślepki do kierownicy rowerowej z zamontowanymi kluczami drążek do prowadzenia roweru dziecięcego, sztyce rowerowe,
osłony do przerzutek, osłony do łańcuchów i ram rowerowych, mostki
rowerowe, hamulce rowerowe, klocki hamulcowe do rowerów, zaciski
hamulcowe do rowerów, kierownice do rowerów, opony rowerowe,
koła rowerowe, ramy rowerowe, korby rowerowe, łańcuchy rowerowe, nakrętki na wentyle rowerowe, zestawy narzędzi do naprawy
detek, szprychy do kół rowerowych, piasty do rowerów, sakwy do pojazdów dwukołowych, obręcze kół do rowerów, błotniki rowerowe,
układy kierownicze do pojazdów lądowych posiadające mostek, koła
zębate do rowerów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, wieszaki i stojaki do przechowywania rowerów, kierunkowskazy do rowerów, mechanizmy korbowe do rowerów, przerzutki rowerowe, bagażniki montowane na kierownicy roweru, osłony na tylne przerzutki,
osłony na łańcuch roweru, obudowy do opon pneumatycznych, 18
torby, plecaki, 20 wieszaki ścienne na rowery, niemetalowe, niemetalowe zapięcia do pojazdów, w tym zapięcia do rowerów, 21 butelki
na napoje, uchwyty do butelek, szczotki do czyszczenia łańcuchów
rowerowych, szczotko-skrobaczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy
i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, odzież rowerowa, w tym rękawiczki
rowerowe, szorty, spodenki rowerowe z wkładką ochronną, podkoszulki sportowe, kurtki chroniące przed wiatrem, spodnie, skarpetki,
ochraniacze spodni dla rowerzystów, kurtki odblaskowe, 28 opaski
na nogawki dla rowerzystów chroniące spodnie przed zabrudzeniem
łańcuchem jako artykuły sportowe.

(111) 327607
(220) 2019 06 13
(210) 501139
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Aleric Azylo Spray
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywa-
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nia ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 327608
(220) 2019 06 13
(210) 501143
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Acatar Acti-Tabs
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 327609
(220) 2019 06 13
(210) 501144
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Acatar Control
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty wita-
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minowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 327610
(220) 2019 06 13
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Acatar
(540)

(210) 501146

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.04.22, 26.05.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-

ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 327611
(220) 2019 06 13
(210) 501147
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Aleric Na alergię reaguj szybko
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 327612
(220) 2019 06 13
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Acatar

(210) 501148
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(540)

(591) biały, niebieski, granatowy, fioletowy
(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.22, 26.05.08, 26.05.12,
26.05.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 327613
(220) 2019 06 13
(210) 501149
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732) WYDAWNICTWO FARMACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wodzisław Śląski (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCI DAYS
(540)

(591) czarny, czerwony, fioletowy, jasnoniebieski
(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.03.04, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 katalogi, broszury, 35 organizowanie targów handlowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, organizacja targów w celach handlowych
i reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów związanych
z działalnością wydawniczą, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, organizowanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, 38 usługi
konferencji sieciowych, 41 organizowanie konferencji, organizacja
konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych,
prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie seminariów
i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie konferencji i sympozjów
w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, szkolenie w zakresie kosmetyki
i urody, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów.
(111) 327614
(220) 2019 06 13
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 501151

(591) biały, żółty, czerwony
(531) 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
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dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 327615
(220) 2019 06 13
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Acatar CARE
(540)

(210) 501152

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycz-

nych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 327616
(220) 2019 06 13
(210) 501153
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowny)
(540) STERN
(510), (511) 6 zamki i zapięcia metalowe do pojazdów, metalowe wieszaki ścienne na rowery, metalowe stojaki do rowerów, zamknięcia metalowe, metalowe zapięcia do rowerów, 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski rowerowe, liczniki rowerowe, odblaskowe kamizelki
ochronne, bransoletki odblaskowe zwiększające widoczność rowerzysty, pokrowce na smartfony, wodoodporne etui na smartfony, specjalnie przystosowane do mocowania na kierownicy roweru, 12 pojazdy,
urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub w wodzie,
rowery, części i akcesoria rowerowe ujęte w tej klasie, bagażniki rowerowe, dzwonki rowerowe, syreny rowerowe, klaksony rowerowe, lusterka wsteczne, pompki rowerowe, pompki rowerowe z manometrem,
pedały rowerowe, siodełka rowerowe, siodełka rowerowe dla dzieci,
dętki rowerowe, foteliki rowerowe dla dzieci, boczne kółka podporowe do rowerów dziecięcych, zaciski hamulcowe do pojazdów, koszyki
rowerowe, pokrycia na siodełka rowerowe, torby rowerowe na kierownicę, sakwy rowerowe, torby na ramę rowerową, torby przeznaczone
do montowania do roweru, stopki do rowerów (części rowerowe),
błotniki do rowerów, uchwyty na bidon montowane do roweru, koszyki na bidon montowane do roweru, narzędzia do naciągania szprych
rowerowych, zaślepki do kierownicy rowerowej z oświetleniem,
ochraniacze na nogi dla rowerzystów chroniące przed zabrudzeniem
od łańcucha roweru, linki hamulcowe do rowerów, uchwyty kierownicy do rowerów, rogi do kierownicy rowerowej, zaślepki do kierownicy
rowerowej z zamontowanymi kluczami drążek do prowadzenia roweru
dziecięcego, sztyce rowerowe, osłony do przerzutek, osłony do łańcuchów i ram rowerowych, mostki rowerowe, hamulce rowerowe, klocki
hamulcowe do rowerów, zaciski hamulcowe do rowerów, kierownice
do rowerów, opony rowerowe, koła rowerowe, ramy rowerowe, korby
rowerowe, łańcuchy rowerowe, nakrętki na wentyle rowerowe, zestawy
narzędzi do naprawy dętek, szprychy do kół rowerowych, piasty do rowerów, sakwy do pojazdów dwukołowych, obręcze kół do rowerów,
błotniki rowerowe, układy kierownicze do pojazdów lądowych posiadające mostek, koła zębate do rowerów, ochraniacze ubrania na koła
do rowerów, wieszaki i stojaki do przechowywania rowerów, kierunkowskazy do rowerów, mechanizmy korbowe do rowerów, przerzutki
rowerowe, bagażniki montowane na kierownicy roweru, osłony na tylne przerzutki, osłony na łańcuch roweru, obudowy do opon pneumatycznych, 18 torby, plecaki, 20 wieszaki ścienne na rowery, niemetalowe, niemetalowe zapięcia do pojazdów, w tym zapięcia do rowerów,
21 butelki na napoje, uchwyty do butelek, szczotki do czyszczenia
łańcuchów rowerowych, szczotko-skrobaczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa,
obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, odzież rowerowa, w tym
rękawiczki rowerowe, szorty, spodenki rowerowe z wkładką ochronną,
podkoszulki sportowe, kurtki chroniące przed wiatrem, spodnie, skarpetki, ochraniacze spodni dla rowerzystów, kurtki odblaskowe, 28 paski
na nogawki dla rowerzystów chroniące spodnie przed zabrudzeniem
łańcuchem (artykuły sportowe).
(111) 327617
(220) 2019 06 13
(210) 501154
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732) WYDAWNICTWO FARMACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowny)

Nr 5/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) PCI DAYS
(510), (511) 16 katalogi, broszury, 35 organizowanie targów handlowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, organizacja targów w celach handlowych
i reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów związanych
z działalnością wydawniczą, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, organizowanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, 38 usługi
konferencji sieciowych, 41 organizowanie konferencji, organizacja
konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych,
prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie seminariów
i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie konferencji i sympozjów
w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, szkolenie w zakresie kosmetyki
i urody, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów.
(111) 327618
(220) 2019 06 13
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Acatar CARE KIDS
(540)

(210) 501155

(591) biały, niebieski, czerwony, zielony, żółty
(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowi-
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ce, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 327619
(220) 2019 06 14
(210) 501166
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)
(540) (znak słowny)
(540) MILKA LOLLIPOP
(510), (511) 30 kakao, napoje na bazie kakao i czekolady oraz preparaty do wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cukiernicze
nielecznicze, w szczególności wyroby czekoladowe [i/lub cukrowe],
ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki i wyroby z ciasta, preparaty zbożowe, lody spożywcze, mianowicie lody, mrożone słodycze
i desery, słodycze i desery chłodzone, masła czekoladowe.
(111) 327620
(220) 2019 06 14
(210) 501168
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 26
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)
(540) (znak słowny)
(540) MILKA MOO
(510), (511) 30 kakao, napoje na bazie kakao i czekolady oraz preparaty do wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cukiernicze
nielecznicze, w szczególności wyroby czekoladowe [i/lub cukrowe],
ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki i wyroby z ciasta, preparaty zbożowe, lody spożywcze, mianowicie lody, mrożone słodycze
i desery, słodycze i desery chłodzone, masła czekoladowe.
(111) 327621
(220) 2019 06 14
(210) 501173
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)
(540) (znak słowny)
(540) MILKA TWISTS
(510), (511) 30 kakao, napoje na bazie kakao i czekolady oraz preparaty do wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cukiernicze
nielecznicze, w szczególności wyroby czekoladowe [i/lub cukrowe],
ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki i wyroby z ciasta, preparaty zbożowe, lody spożywcze, mianowicie lody, mrożone słodycze
i desery, słodycze i desery chłodzone, masła czekoladowe.
(111) 327622
(220) 2019 06 14
(210) 501181
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) UCB Pharma GmbH, Monheim am Rhein (DE)
(540) (znak słowny)
(540) FERRO SANOL MAX
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne.
(111) 327623
(220) 2019 06 14
(210) 501192
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) BECREO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BECREO
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie gier, edukacyjne programy komputerowe,
edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, e-booki, publikacje
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elektroniczne, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia
i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe w postaci
urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe będące urządzeniami
instruktażowymi, roboty edukacyjne, 28 gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, sprzęt do gier wideo, 35 usługi sprzedaży następujących
towarów: gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie gier, edukacyjne programy komputerowe, edukacyjne
materiały na zajęcia do pobrania, e-booki, publikacje elektroniczne,
urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia oraz przyrządy
szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe w postaci urządzeń
dydaktycznych, zestawy naukowe będące urządzeniami instruktażowymi, roboty edukacyjne, 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, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych,
pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 41
usługi edukacyjne, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej, szkolenia w zakresie programowania komputerów,
usługi edukacyjne dotyczące pisania programów komputerowych.

(111) 327624
(220) 2019 06 15
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) ZABLOTSKA VALERIYA SAFO, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Safo KREUJĄC PIĘKNO
(540)

(210) 501202

(591) biały, brązowy
(531) 02.03.07, 02.03.23, 26.01.02, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 suknie ślubne, wieczorowe, koktajlowe, balowe, welony, woalki, sukienki damskie, sukienki dla niemowląt i małych dzieci.
(111) 327625
(220) 2019 06 17
(210) 501218
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) KRZYWDA SYLWIA TWOJA STOPA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJA STOPA
(540)

(591) szary, biały, zielony
(531) 02.09.19, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 doradztwo w zakresie fizykoterapii, usługi kosmetyczne, diagnostyka medyczna, masaż, odnowa biologiczna, poradnictwo podologiczne, świadczenie usług podologa, usługi laboratoryjne
w zakresie badań stóp, konsultacje w zakresie profilaktyki stóp, leczenie chorób stóp w tym: usuwanie kurzajek, brodawek, usuwanie odci-

sków, modzeli i zrogowaceń, leczenie wrastających paznokci, leczenie
grzybicy paznokci, leczenie stopy cukrzycowej, rekonstrukcje paznokci, terapie na pękające pięty, pocące się stopy i suchą skórę stóp.

(111) 327626
(220) 2019 06 17
(151) 2019 12 11
(441) 2019 07 29
(732) BIOIMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bee FORCE
(540)

(210) 501231

(591) biały, czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.13.04, 26.11.01, 26.11.11
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające miód, w tym w postaci
żelków i lizaków, miodowe pastylki do ssania na gardło, 30 miód,
miód naturalny, miód [do celów spożywczych], wyroby spożywcze
zawierające miód, słodycze (nielecznicze-) na bazie miodu, płatki
śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe o smaku miodu,
słodkie pasty do smarowania [miód], preparaty zbożowe pokryte
cukrem i miodem, miodowe cukierki (nie do celów medycznych),
miodowe żelki, miodowe lizaki, miodowe pastylki do ssania [wyrób
cukierniczy].
(111) 327627
(220) 2019 06 17
(210) 501239
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732)	EM-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TrueCool
(510), (511) 10 sprzęt medyczny, medyczne aparaty i instrumenty,
medyczne urządzenia analityczne do celów medycznych, urządzenia
i instrumenty medyczne.
(111) 327628
(220) 2019 06 17
(151) 2019 12 11
(441) 2019 07 29
(732) BIOIMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bee OKay
(540)

(210) 501243

(591) biały, czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.14, 26.11.01, 26.11.11, 27.05.01, 03.13.04
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające miód, w tym w postaci żelków i lizaków, miodowe pastylki do ssania na gardło, 30 miód, miód
naturalny, miód [do celów spożywczych], wyroby spożywcze zawierające miód, słodycze (nielecznicze-) na bazie miodu, płatki śniadaniowe

Nr 5/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

zawierające miód, płatki śniadaniowe o smaku miodu, słodkie pasty
do smarowania [miód], preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem,
miodowe cukierki (nie do celów medycznych), miodowe żelki, miodowe lizaki, miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy].

(111) 327629
(220) 2019 06 17
(210) 501248
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amki to GO
(540)

(591) biały, czerwony, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z sezamu,
ciasta, ciastka, chałwa, słodycze, cukierki, batoniki, jadalne wafle, artykuły spożywcze ze zbóż, lody.
(111) 327630
(220) 2019 06 17
(210) 501258
(151) 2019 12 11
(441) 2019 07 29
(732) TARNOWSKIE BIURO PIELGRZYMKOWE-BESKIDVISION SPÓŁKA
JAWNA SYLWIA RUSIN I IWETTA KACZMARCZYK, Żywiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tbp tarnowskie biuro pielgrzymkowe
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.16
(510), (511) 39 organizacja wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych, organizacja i rezerwowanie wycieczek, prowadzenie
wycieczek, organizowanie wycieczek autokarowych, usługi pilotów
wycieczek, organizowanie wycieczek zagranicznych, rejsy łodziami
wycieczkowymi, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych
i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [transport], organizowanie podróży i wycieczek statkami,
udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi agencyjne
w zakresie organizowania wycieczek morskich, świadczenie usług
w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, prowadzenie wycieczek
ze zwiedzaniem dla osób trzecich, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki.
(111) 327631
(220) 2019 06 17
(210) 501260
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732) STOWARZYSZENIE LIVEFORM, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) College of Wizardry
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych typu cosplay,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie widowisk (impresariat), planowanie przyjęć.
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(111) 327632
(220) 2019 06 17
(210) 501261
(151) 2019 12 09
(441) 2019 07 29
(732)	EKOPOLSKA MOJZESOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gogolinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOPolska OCHRONA ŚRODOWISKA
(540)

(591) zielony, jasnozielony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.03.11, 05.03.14
(510), (511) 42 pomiary środowiskowe, ocena zagrożeń środowiskowych, monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów,
usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, usługi
inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi w zakresie oddziaływania na środowisko, monitoring wydarzeń mających
wpływ na środowisko w obrębie budynków, usługi w zakresie badań
środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, kompilacja informacji dotyczących warunków środowiskowych, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur
inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie działań mających wpływ
na środowisko w obrębie konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, monitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów, monitoring
działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, analizy
naukowe wspomagane komputerowo, analizy wykonalności projektu, badania dotyczące ochrony środowiska, badania hydrologiczne,
badania i analizy naukowe, badania środowiska, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, doradztwo techniczne w dziedzinie
nauk o środowisku, doradztwo techniczne związane z zastosowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko
w obrębie budynków, planowanie projektu, pomiary środowiska
w obrębie budynku, projektowanie urbanistyczne, sporządzenie
projektów i opracowanie systemów fotowoltaicznych, sporządzanie
raportów technicznych, sporządzanie raportów naukowych, sporządzanie raportów projektowych, sporządzanie raportów technologicznych, świadczenie usług pobierania próbek analitycznych w celu
oceny poziomów zanieczyszczenia, świadczenie usług pobierania
próbek analitycznych w celu oceny skażenia, usługi analizy gleby,
usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, usługi doradcze
dotyczące ochrony środowiska, usługi doradcze dotyczące badań
technologicznych, usługi doradcze w zakresie urbanistyki, usługi doradcze w zakresie geologii, usługi doradcze w zakresie hydrogeologii,
usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi doradcze
w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie kontroli zanieczyszczeń, usługi doradcze związane z urbanistyką, usługi doradcze
związane z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, usługi doradcze związane z podaniami o zabudowę terenu z projektowaniem
budynków, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi doradztwa technologicznego, usługi konsultacyjne
w zakresie środowiska naturalnego, usługi konsultacyjne w zakresie
projektowania, usługi konsultacyjne w zakresie technologii, usługi monitoringu środowiska naturalnego, usługi naukowe i badania
w tym zakresie, księgi naukowe i projektowanie w tym zakresie, usługi
oceny pomiarów, usługi opracowania projektów technicznych, usługi
w dziedzinie nauk przyrodniczych, usługi w zakresie badań i kontroli
środowiska naturalnego, usługi w zakresie badań naukowych, usługi
w zakresie badań technicznych, usługi w zakresie składników przepływającego powietrza, usługi w zakresie doradztwa technicznego,
usługi w zakresie doradztwa technologicznego.
(111) 327633
(220) 2019 06 17
(210) 501262
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732)	HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIMNOTŁOCZONE SOKI HORTEX: Z OWOCÓW WYCISKAMY
WIĘCEJ.
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bez-
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alkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, soki tłoczone owocowe,
warzywne i owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki
i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub
solami mineralnymi, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion,
z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych.

(111) 327634
(220) 2019 06 17
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 501266

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.13, 26.01.01, 26.01.05
(510), (511) 3 kosmetyki, 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, olejki eteryczne, detergenty do użytku
sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, 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, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry
opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do celów
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy
do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów
medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka
do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry, 10
rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy
do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków,
inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory
do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowa-

nia leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące,
opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek
do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych,
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego,
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka,
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii,
termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu
do leczenia obrażeń.

(111) 327635
(220) 2019 06 17
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 501269

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.13, 26.01.05, 26.04.01, 26.04.10
(510), (511) 3 kosmetyki, 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, olejki eteryczne, detergenty do użytku
sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, 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, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry
opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do celów
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy
do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów
medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka
do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry, 10
rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy
do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków,
inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory
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do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące,
opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek
do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych,
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego,
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka,
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii,
termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu
do leczenia obrażeń.

(111) 327636
(220) 2019 06 17
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRALO SEN
(540)

(210) 501274

(591) niebieski, biały, zielony, jasnoniebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 kosmetyki, 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, olejki eteryczne, detergenty do użytku
sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, 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, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry
opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do celów
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy
do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów
medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka
do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry, 10
rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy
do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków,
inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory
do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowa-
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nia leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące,
opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek
do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych,
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego,
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka,
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii,
termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu
do leczenia obrażeń.

(111) 327637
(220) 2019 06 17
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRALO
(540)

(210) 501275

(591) biały, niebieski, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.05
(510), (511) 3 kosmetyki, 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, olejki eteryczne, detergenty do użytku
sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, 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, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry
opatrunkowe, implanty chirurgiczne, aerozole chłodzące do celów
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy
do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów
medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka
do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry, 10
rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy
do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów
antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków,
inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory
do wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące,
opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek
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do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych,
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego,
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka,
szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne
niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii,
termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu
do leczenia obrażeń.

(111) 327638
(220) 2019 06 17
(210) 501282
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH MMAT AGRO TECHNOLOGY,
Gronówko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RS
(510), (511) 7 rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, przyrządy do rozpylania, rozpylacze do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akcesoria rozpylające, rozpylacze
do użytku domowego w rozpylaniu środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące częściami maszyn, opryskiwacze
rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych,
opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobójcze, dysze nawadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji
nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicydów, 35
sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów: rozpylacze, rozpylacze
owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, przyrządy do rozpylania,
rozpylacze do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, akcesoria rozpylające, zawory rozpylające, rozpylacze do użytku domowego w rozpylaniu środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku
w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące częściami maszyn, opryskiwacze rozpylające środki
owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory stanowiące
części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze
rolnicze, opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobójcze, dysze nawadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicydów.
(111) 327639
(220) 2019 06 17
(210) 501287
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH MMAT AGRO TECHNOLOGY,
Gronówko (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AZ
(510), (511) 7 rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, przyrządy do rozpylania, rozpylacze do rozpylania
środków owadobójczych w ogrodzie, akcesoria rozpylające, zawory
rozpylające, rozpylacze do użytku domowego w rozpylaniu środków
chwastobójczych, rozpylacze do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące częściami
maszyn, opryskiwacze rozpylające środki owadobójcze do użytku
w rolnictwie, opryskiwacze do użytku domowego rozpylające środki
owadobójcze, atomizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw,
rozpylacze chwastobójcze, dysze nawadniające, dysze do podlewania,
dysze do aplikacji nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze
do fungicydów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów: rozpylacze, rozpylacze owadobójcze, rozpylacze do insektycydów, przyrządy do rozpylania, rozpylacze do rozpylania środków owadobójczych
w ogrodzie, akcesoria rozpylające, zawory rozpylające, rozpylacze
do użytku domowego w rozpylaniu środków chwastobójczych, rozpylacze do użytku w ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych, dysze rozpylające będące częściami maszyn, opryskiwacze
rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze
do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, atomizatory
stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze upraw, rozpylacze chwastobójcze, dysze
nawadniające, dysze do podlewania, dysze do aplikacji nawozów, rozpylacze do herbicydów, rozpylacze do fungicydów.

(111) 327640
(220) 2019 06 17
(210) 501291
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GIVORIS 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) 327641
(220) 2019 06 17
(210) 501293
(151) 2019 12 09
(441) 2019 07 29
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my natural WAY
(540)

(591) zielony, jasnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 01.15.11
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety,
błonnik pokarmowy, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych,
lecznicze dodatki do żywności, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, siemię lniane do celów
farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana
do celów medycznych, 9 pamięci zewnętrzne USB, pliki multimedialne do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektroniczne, do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, etui na okulary, etui i pokrowce na smartfony, 16
publikacje drukowane, publikacje reklamowe, plakaty reklamowe,
ulotki reklamowe, reklamowe znaki i szyldy papierowe, drukowane
papierowe i kartonowe tablice reklamowe, okrągłe podkładki pod
szklanki i kufle z papieru lub z tektury, przybory do pisania i rysowania, artykuły papiernicze, notatniki, kalendarze, albumy, fotografie,
grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw sztucznych, z papieru lub z tektury do pakowania i owijania, 29 konserwowane, mrożone, chłodzone,
liofilizowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, owoce w formie ekstraktów lub w proszku jako
dodatki do żywności, owoce kandyzowane, orzechy i pestki przetworzone, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne
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na bazie orzechów i ziaren, przekąski z owoców, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie orzechów, pestek i nasion, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie soi, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski na bazie suszonych owoców, substytuty mleka, gotowe dania na bazie produktów mlecznych
(instant i do gotowania oraz gotowe) także z dodatkiem owoców
także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion i orzechów, także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe dania
na bazie owoców i warzyw konserwowanych, mrożonych, suszonych
i gotowanych instant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi,
mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów,
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, gotowe dania na bazie przetworzonych
orzechów i pestek instant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami,
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, zupy, algi do żywności dla ludzi, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy owocowe, galaretki, w tym galaretki owocowe także z dodatkiem warzyw
i owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, przeciery owocowe w formie musów,
pasty do pieczywa na bazie produktów mlecznych, pasty do pieczywa na bazie orzechów, pasty do pieczywa na bazie owoców, masło
orzechowe, produkty mleczne, napoje z produktów mlecznych, napoje mleczne zawierające owoce, jogurt, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, puddingi mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, miąższ owoców, napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle
i napoje na bazie substytutów mleka z dodatkiem owoców i warzyw
także przetworzonych, i/lub z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem
lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/
lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,
i/lub bio, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, purée z warzyw,
także w proszku, purée z owoców, także w proszku, wszystkie wyżej
wymienione produkty wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glute-
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nu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio,
daktyle, aloes spożywczy, ekstrakty alg do celów spożywczych, jagody, konserwowane, kukurydza cukrowa, przetworzona, lecytyna
do celów kulinarnych, oleje jadalne, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], migdały mielone, mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, nasiona jadalne, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i tłuszcz
kokosowy [do celów spożywczych], orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy ziemne
przetworzone, owoce konserwowane w alkoholu, pektyna do celów
kulinarnych, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, serwatka, skórki
owocowe, sok cytrynowy do celów kulinarnych, wiórki kokosowe, 30
produkty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty zbożowe, muesli
i płatki zbożowe, instant i do gotowania oraz gotowe i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub owoców także przetworzonych,
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, wyroby piekarnicze i cukiernicze w postaci gotowych mieszanek do sporządzenia
w domu, także instant, w proszku, w formie gotowego ciasta, świeże,
schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż
i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem
produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, i/lub owoców i warzyw także przetworzonych,
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, słodycze, guma
do żucia, batony w tym batony energetyczne, ciasta, ciastka, herbatniki, przekąski wytwarzane z Muesli, przekąski z produktów zbożowych, w tym z ekstrudowanych zbóż, ekspandowane zboża przeznaczone do spożycia dla ludzi, przekąski składające się głównie
z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrupki serowe, chipsy jako
produkty zbożowe, musy (słodycze), czekolada, desery instant
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności,
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, desery na bazie tapioki instant
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion i orzechów
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności,
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, sosy owocowe, pasty do pieczywa
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na bazie czekolady i kakao, pasta migdałowa, napoje kawowe, kakaowe napoje, napoje czekoladowe, mrożone napoje [frappe], napoje
z lodów, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów
mlecznych lub warzyw, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, słodkie dekoracje do ciast, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mącznych świeże, mrożone, schłodzone,
gotowe do spożycia, także instant, w proszku, w postaci gotowych
mieszanek do przygotowania w domu także z dodatkiem warzyw,
owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio,
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dania
na bazie mąki, dania na bazie zbóż, dania na bazie skrobi świeże,
mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także instant, w proszku,
w postaci gotowych mieszanek do przygotowania w domu także
z dodatkiem warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, budynie, w tym budynie zbożowe instant i do gotowania oraz gotowe, i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych,
orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców także
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub
kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
kisiele instant i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem produktów skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
pieczywo, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto [masa do pieczenia],
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem są produkty zbożowe,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, jogurt mrożony [lody spożywcze], lody, kanapki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, orzechy w czekoladzie, pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, płatki kukurydziane, produkty spożywcze na bazie owsa,
przekąski na bazie ryżu, puddingi, sorbety [lody] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /
lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z do-

datkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, suchary, wafle
ryżowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wszystkie wyżej wymienione produkty również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki oraz żelków także z dodatkiem
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, placki, naleśniki
i racuchy w postaci gotowych mieszanek do sporządzenia w domu,
w formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także
na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców i warzyw także
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
miód, cukier, przyprawy, esencje do artykułów żywnościowych, inne
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gryka, przetworzona, herbata, herbata mrożona, kakao, preparaty z kakao, kasza bulgur, kasza
kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa niepalona, substytuty kawy oraz napoje na bazie substytutów kawy również
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza mielona, kukurydza prażona [popcorn], kuskus, mąka, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa,
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mleczko pszczele, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie rumianku,
nielecznicze napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące
kawę, propolis, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż
błyskawiczny, sago, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa],
naturalne substancje słodzące, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, tapioka, ziarna sezamu [przyprawy], zioła do celów
spożywczych, 32 napoje owocowe i soki owocowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne napoje typu smoothie, także w proszku do sporządzenia w domu, napoje typu smoothie zawierające ziarna, zboża, nasiona, aloes i zioła,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, także
w proszku do sporządzenia w domu, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje
bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek
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do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie zbóż, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje serwatkowe, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok pomidory jako napój, soki, soki
warzywne [napoje], wszystkie wyżej wymienione produkty również
z dodatkiem ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub
czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, sorbety [napoje] z dodatkiem orzechów, ziaren,
nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi,
mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów,
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, woda do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, woda gazowana także z dodatkami funkcjonalnymi, woda mineralna do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, napoje funkcjonalne na bazie wody, 35 reklama szeroko rozumiana w tym
telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, promocja
sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, rozpowszechnianie reklam, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, dystrybucja próbek
reklamowych, usługi relacji z mediami, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, przygotowywanie materiałów do celów reklamowych i promocyjnych, organizowanie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów o charakterze reklamowych i promocyjnym, organizowanie konkursów w celach reklamowych
i promocyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna takich towarów jak:
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające
dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy,
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, lecznicze dodatki
do żywności, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, siemię lniane do celów farmaceutycznych,
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze
do celów leczniczych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej
lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki
zmniejszające apetyt, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, pamięci
zewnętrzne USB, pliki multimedialne do pobrania, pliki graficzne
do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektroniczne, do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, etui na okulary, etui i pokrowce na smartfony, publikacje drukowane, publikacje
reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe znaki
i szyldy papierowe, drukowane papierowe i kartonowe tablice reklamowe, okrągłe podkładki pod szklanki i kufle z papieru lub z tektury,
przybory do pisania i rysowania, artykuły papiernicze, notatniki, ka-
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lendarze, albumy, fotografie, grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw
sztucznych, z papieru lub z tektury do pakowania i owijania, konserwowane, mrożone, chłodzone, liofilizowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, owoce w formie
ekstraktów lub w proszku jako dodatki do żywności, owoce kandyzowane, orzechy i pestki przetworzone, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, przekąski z owoców, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów,
pestek i nasion, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu,
przekąski na bazie soi, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski
na bazie suszonych owoców, substytuty mleka, gotowe dania na bazie produktów mlecznych instant i do gotowania oraz gotowe, także
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion i orzechów, także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio,
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe dania na bazie owoców i warzyw konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych instant i do gotowania oraz gotowe także
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe dania
na bazie przetworzonych orzechów i pestek (instant i do gotowania
oraz gotowe) także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio,
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, zupy, algi
do żywności dla ludzi, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy
owocowe, galaretki, w tym galaretki owocowe także z dodatkiem
warzyw i owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, przeciery owocowe w formie musów,
pasty do pieczywa na bazie produktów mlecznych, pasty do pieczywa na bazie orzechów, pasty do pieczywa na bazie owoców, masło
orzechowe, produkty mleczne, napoje z produktów mlecznych, napoje mleczne zawierające owoce, jogurt, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, puddingi mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, miąższ owoców, napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle
i napoje na bazie substytutów mleka z dodatkiem owoców i warzyw
także przetworzonych, i/lub z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem
lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/
lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,
i/lub bio, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, purée z warzyw,
także w proszku, purée z owoców, także w proszku, wszystkie wyżej
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wymienione produkty wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio,
daktyle, aloes spożywczy, ekstrakty alg do celów spożywczych, jagody, konserwowane, kukurydza cukrowa, przetworzona, lecytyna
do celów kulinarnych, oleje jadalne i tłuszcze jadalne, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], migdały
mielone, mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane,
mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków
ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, nasiona jadalne, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone,
orzechy ziemne przetworzone, owoce konserwowane w alkoholu,
pektyna do celów kulinarnych, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, serwatka, skórki owocowe, sok cytrynowy do celów kulinarnych,
wiórki kokosowe, produkty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty
zbożowe, muesli i płatki zbożowe, instant i do gotowania oraz gotowe i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
wyroby piekarnicze i cukiernicze w postacie gotowych mieszanek
do sporządzenia w domu, także instant, w proszku, w formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion,
z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła,
tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, i/lub owoców i warzyw także
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
słodycze, guma do żucia, batony w tym batony energetyczne, ciasta,
ciastka, herbatniki, przekąski wytwarzane z Muesli, przekąski z produktów zbożowych, w tym z ekstrudowanych zbóż, ekspandowane
zboża przeznaczone do spożycia dla ludzi, przekąski składające się
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie
z wyrobów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrupki serowe, chipsy
jako produkty zbożowe, musy (słodycze), czekolada, desery instant
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności,
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, desery na bazie tapioki instant
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion i orzechów
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności,

bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, sosy owocowe, pasty do pieczywa
na bazie czekolady i kakao, pasta migdałowa, napoje kawowe, kakaowe napoje, napoje czekoladowe, mrożone napoje [frappe], napoje
z lodów, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów
mlecznych lub warzyw, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, słodkie dekoracje do ciast, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mącznych świeże, mrożone, schłodzone,
gotowe do spożycia, także instant, w proszku, w postaci gotowych
mieszanek do przygotowania w domu także z dodatkiem warzyw,
owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio,
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dania
na bazie mąki, dania na bazie zbóż, dania na bazie skrobi świeże,
mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także instant, w proszku,
w postaci gotowych mieszanek do przygotowania w domu także
z dodatkiem warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, budynie, w tym budynie zbożowe instant i do gotowania oraz gotowe, i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych,
orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców także
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub
kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
kisiele instant i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem produktów skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
pieczywo, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto [masa do pieczenia],
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem są produkty zbożowe,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, jogurt mrożony [lody spożywcze], lody, kanapki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, orzechy w czekoladzie, pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, płatki kukurydziane, produkty spożywcze na bazie owsa,
przekąski na bazie ryżu, puddingi, sorbety [lody] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /
lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnika-
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mi mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, suchary, wafle
ryżowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wszystkie wyżej wymienione produkty również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki oraz żelków także z dodatkiem
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, placki, naleśniki
i racuchy w postaci gotowych mieszanek do sporządzenia w domu,
w formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także
na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców i warzyw także
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
miód, cukier, przyprawy, esencje do artykułów żywnościowych, inne
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gryka, przetworzona, herbata, herbata mrożona, kakao, preparaty z kakao, kasza bulgur, kasza
kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa niepalona, substytuty kawy oraz napoje na bazie substytutów kawy również
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza mielona, kukurydza prażona [popcorn], kuskus, mąka, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa,
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mleczko pszczele, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie rumianku,
nielecznicze napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące
kawę, propolis, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż
błyskawiczny, sago, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa],
naturalne substancje słodzące, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, tapioka, ziarna sezamu [przyprawy], zioła do celów
spożywczych, napoje owocowe i soki owocowe, koktajle owocowe,
bezalkoholowe, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne napoje
typu smoothie, także w proszku do sporządzenia w domu, napoje
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typu smoothie zawierające ziarna, zboża, nasiona, aloes i zioła, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, także w proszku do sporządzenia w domu, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje na bazie zbóż, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż
substytuty mleka, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok pomidory jako napój, soki, soki warzywne [napoje],
wszystkie wyżej wymienione produkty również z dodatkiem ziaren,
nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
sorbety [napoje] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, oda do picia także z dodatkami funkcjonalnymi,
woda gazowana także z dodatkami funkcjonalnymi, woda mineralna
do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, napoje funkcjonalne
na bazie wody, 41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, mianowicie pisanie i publikowanie
przepisów kulinarnych, organizowanie konkursów kulinarnych, usługi
edukacyjne odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia prowadzone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie obrazów online
nie do pobrania, udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, udostępnianie powieści graficznych online, nie do pobrania, udostępnianie
treści multimedialnych online nie do pobrania, usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej.

(111) 327642
(220) 2019 06 17
(210) 501295
(151) 2019 12 09
(441) 2019 07 29
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my natural DAY
(540)

(591) zielony, jasnozielony
(531) 01.15.11, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety,
błonnik pokarmowy, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych,
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lecznicze dodatki do żywności, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, siemię lniane do celów
farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana
do celów medycznych, 9 pamięci zewnętrzne USB, pliki multimedialne do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektroniczne, do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, etui na okulary, etui i pokrowce na smartfony, 16
publikacje drukowane, publikacje reklamowe, plakaty reklamowe,
ulotki reklamowe, reklamowe znaki i szyldy papierowe, drukowane
papierowe i kartonowe tablice reklamowe, okrągłe podkładki pod
szklanki i kufle z papieru lub z tektury, przybory do pisania i rysowania, artykuły papiernicze, notatniki, kalendarze, albumy, fotografie,
grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw sztucznych, z papieru lub z tektury do pakowania i owijania, 29 konserwowane, mrożone, chłodzone,
liofilizowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, owoce w formie ekstraktów lub w proszku jako
dodatki do żywności, owoce kandyzowane, orzechy i pestki przetworzone, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne
na bazie orzechów i ziaren, przekąski z owoców, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie orzechów, pestek i nasion, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie soi, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski na bazie suszonych owoców, substytuty mleka, gotowe dania na bazie produktów mlecznych
(instant i do gotowania oraz gotowe) także z dodatkiem owoców
także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion i orzechów, także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe dania
na bazie owoców i warzyw konserwowanych, mrożonych, suszonych
i gotowanych instant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi,
mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów,
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, gotowe dania na bazie przetworzonych
orzechów i pestek instant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami,
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, zupy, algi do żywności dla ludzi, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy owocowe, galaretki, w tym galaretki owocowe także z dodatkiem warzyw
i owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami

mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, przeciery owocowe w formie musów,
pasty do pieczywa na bazie produktów mlecznych, pasty do pieczywa na bazie orzechów, pasty do pieczywa na bazie owoców, masło
orzechowe, produkty mleczne, napoje z produktów mlecznych, napoje mleczne zawierające owoce, jogurt, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, puddingi mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, miąższ owoców, napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle
i napoje na bazie substytutów mleka z dodatkiem owoców i warzyw
także przetworzonych, i/lub z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem
lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/
lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,
i/lub bio, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, purée z warzyw,
także w proszku, purée z owoców, także w proszku, wszystkie wyżej
wymienione produkty wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio,
daktyle, aloes spożywczy, ekstrakty alg do celów spożywczych, jagody, konserwowane, kukurydza cukrowa, przetworzona, lecytyna
do celów kulinarnych, oleje jadalne, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], migdały mielone, mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, nasiona jadalne, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i tłuszcz
kokosowy [do celów spożywczych], orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy ziemne
przetworzone, owoce konserwowane w alkoholu, pektyna do celów
kulinarnych, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, serwatka, skórki
owocowe, sok cytrynowy do celów kulinarnych, wiórki kokosowe, 30
produkty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty zbożowe, muesli
i płatki zbożowe, instant i do gotowania oraz gotowe i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub owoców także przetworzonych,
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, wyroby piekarnicze i cukiernicze w postaci gotowych mieszanek do sporządzenia
w domu, także instant, w proszku, w formie gotowego ciasta, świeże,
schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż
i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem
produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, i/lub owoców i warzyw także przetworzonych,
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
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z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, słodycze, guma
do żucia, batony w tym batony energetyczne, ciasta, ciastka, herbatniki, przekąski wytwarzane z Muesli, przekąski z produktów zbożowych, w tym z ekstrudowanych zbóż, ekspandowane zboża przeznaczone do spożycia dla ludzi, przekąski składające się głównie
z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrupki serowe, chipsy jako
produkty zbożowe, musy (słodycze), czekolada, desery instant
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności,
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, desery na bazie tapioki instant
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion i orzechów
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności,
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, sosy owocowe, pasty do pieczywa
na bazie czekolady i kakao, pasta migdałowa, napoje kawowe, kakaowe napoje, napoje czekoladowe, mrożone napoje [frappe], napoje
z lodów, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów
mlecznych lub warzyw, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, słodkie dekoracje do ciast, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mącznych świeże, mrożone, schłodzone,
gotowe do spożycia, także instant, w proszku, w postaci gotowych
mieszanek do przygotowania w domu także z dodatkiem warzyw,
owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio,
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dania
na bazie mąki, dania na bazie zbóż, dania na bazie skrobi świeże,
mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także instant, w proszku,
w postaci gotowych mieszanek do przygotowania w domu także
z dodatkiem warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, budynie, w tym budynie zbożowe instant i do gotowania oraz gotowe, i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych,
orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców także
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub
kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
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glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
kisiele instant i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem produktów skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
pieczywo, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto [masa do pieczenia],
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem są produkty zbożowe,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, jogurt mrożony [lody spożywcze], lody, kanapki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, orzechy w czekoladzie, pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, płatki kukurydziane, produkty spożywcze na bazie owsa,
przekąski na bazie ryżu, puddingi, sorbety [lody] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /
lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, suchary, wafle
ryżowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wszystkie wyżej wymienione produkty również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki oraz żelków także z dodatkiem
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, placki, naleśniki
i racuchy w postaci gotowych mieszanek do sporządzenia w domu,
w formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także
na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców i warzyw także
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
miód, cukier, przyprawy, esencje do artykułów żywnościowych, inne
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niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gryka, przetworzona, herbata, herbata mrożona, kakao, preparaty z kakao, kasza bulgur, kasza
kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa niepalona, substytuty kawy oraz napoje na bazie substytutów kawy również
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza mielona, kukurydza prażona [popcorn], kuskus, mąka, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa,
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mleczko pszczele, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie rumianku,
nielecznicze napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące
kawę, propolis, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż
błyskawiczny, sago, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa],
naturalne substancje słodzące, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, tapioka, ziarna sezamu [przyprawy], zioła do celów
spożywczych, 32 napoje owocowe i soki owocowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne napoje typu smoothie, także w proszku do sporządzenia w domu, napoje typu smoothie zawierające ziarna, zboża, nasiona, aloes i zioła,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, także
w proszku do sporządzenia w domu, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje
bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie zbóż, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje serwatkowe, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok pomidory jako napój, soki, soki
warzywne [napoje], wszystkie wyżej wymienione produkty również
z dodatkiem ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub
czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, sorbety [napoje] z dodatkiem orzechów, ziaren,
nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi,
mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów,
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, woda do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, woda gazowana także z dodatkami funkcjonalnymi, woda mineralna do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, napoje funkcjonalne na bazie wody, 35 reklama szeroko rozumiana w tym
telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, promocja
sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, rozpowszechnianie reklam, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, dystrybucja próbek
reklamowych, usługi relacji z mediami, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, przygotowywanie materiałów do celów reklamowych i promocyjnych, organizowanie kampanii rekla-

mowych, publikowanie tekstów o charakterze reklamowych i promocyjnym, organizowanie konkursów w celach reklamowych
i promocyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna takich towarów jak:
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające
dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy,
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, lecznicze dodatki
do żywności, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, siemię lniane do celów farmaceutycznych,
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze
do celów leczniczych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej
lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki
zmniejszające apetyt, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, pamięci
zewnętrzne USB, pliki multimedialne do pobrania, pliki graficzne
do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektroniczne, do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, etui na okulary, etui i pokrowce na smartfony, publikacje drukowane, publikacje
reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe znaki
i szyldy papierowe, drukowane papierowe i kartonowe tablice reklamowe, okrągłe podkładki pod szklanki i kufle z papieru lub z tektury,
przybory do pisania i rysowania, artykuły papiernicze, notatniki, kalendarze, albumy, fotografie, grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw
sztucznych, z papieru lub z tektury do pakowania i owijania, konserwowane, mrożone, chłodzone, liofilizowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, owoce w formie
ekstraktów lub w proszku jako dodatki do żywności, owoce kandyzowane, orzechy i pestki przetworzone, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, przekąski z owoców, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów,
pestek i nasion, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu,
przekąski na bazie soi, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski
na bazie suszonych owoców, substytuty mleka, gotowe dania na bazie produktów mlecznych instant i do gotowania oraz gotowe, także
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion i orzechów, także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio,
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe dania na bazie owoców i warzyw konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych instant i do gotowania oraz gotowe także
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, gotowe dania
na bazie przetworzonych orzechów i pestek (instant i do gotowania
oraz gotowe) także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio,
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także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, zupy, algi
do żywności dla ludzi, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy
owocowe, galaretki, w tym galaretki owocowe także z dodatkiem
warzyw i owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, przeciery owocowe w formie musów,
pasty do pieczywa na bazie produktów mlecznych, pasty do pieczywa na bazie orzechów, pasty do pieczywa na bazie owoców, masło
orzechowe, produkty mleczne, napoje z produktów mlecznych, napoje mleczne zawierające owoce, jogurt, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, puddingi mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, miąższ owoców, napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle
i napoje na bazie substytutów mleka z dodatkiem owoców i warzyw
także przetworzonych, i/lub z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem
lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/
lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,
i/lub bio, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, purée z warzyw,
także w proszku, purée z owoców, także w proszku, wszystkie wyżej
wymienione produkty wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio,
daktyle, aloes spożywczy, ekstrakty alg do celów spożywczych, jagody, konserwowane, kukurydza cukrowa, przetworzona, lecytyna
do celów kulinarnych, oleje jadalne i tłuszcze jadalne, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], migdały
mielone, mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane,
mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków
ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, nasiona jadalne, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone,
orzechy ziemne przetworzone, owoce konserwowane w alkoholu,
pektyna do celów kulinarnych, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, serwatka, skórki owocowe, sok cytrynowy do celów kulinarnych,
wiórki kokosowe, produkty zbożowe, w tym śniadaniowe preparaty
zbożowe, muesli i płatki zbożowe, instant i do gotowania oraz gotowe i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
wyroby piekarnicze i cukiernicze w postacie gotowych mieszanek
do sporządzenia w domu, także instant, w proszku, w formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion,
z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła,
tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, i/lub owoców i warzyw także
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
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witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
słodycze, guma do żucia, batony w tym batony energetyczne, ciasta,
ciastka, herbatniki, przekąski wytwarzane z Muesli, przekąski z produktów zbożowych, w tym z ekstrudowanych zbóż, ekspandowane
zboża przeznaczone do spożycia dla ludzi, przekąski składające się
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie
z wyrobów cukierniczych, chrupki zbożowe, chrupki serowe, chipsy
jako produkty zbożowe, musy (słodycze), czekolada, desery instant
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności,
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, desery na bazie tapioki instant
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion i orzechów
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności,
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/
lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, sosy owocowe, pasty do pieczywa
na bazie czekolady i kakao, pasta migdałowa, napoje kawowe, kakaowe napoje, napoje czekoladowe, mrożone napoje [frappe], napoje
z lodów, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów
mlecznych lub warzyw, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, słodkie dekoracje do ciast, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mącznych świeże, mrożone, schłodzone,
gotowe do spożycia, także instant, w proszku, w postaci gotowych
mieszanek do przygotowania w domu także z dodatkiem warzyw,
owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub
czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio,
także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, dania
na bazie mąki, dania na bazie zbóż, dania na bazie skrobi świeże,
mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także instant, w proszku,
w postaci gotowych mieszanek do przygotowania w domu także
z dodatkiem warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, budynie, w tym budynie zbożowe instant i do gotowania oraz gotowe, i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych,
orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców także
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub
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kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
kisiele instant i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem produktów skrobiowych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
pieczywo, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto [masa do pieczenia],
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem są produkty zbożowe,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, jogurt mrożony [lody spożywcze], lody, kanapki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, orzechy w czekoladzie, pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, płatki kukurydziane, produkty spożywcze na bazie owsa,
przekąski na bazie ryżu, puddingi, sorbety [lody] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /
lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej
kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, suchary, wafle
ryżowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wszystkie wyżej wymienione produkty również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /
lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki oraz żelków także z dodatkiem
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, placki, naleśniki
i racuchy w postaci gotowych mieszanek do sporządzenia w domu,
w formie gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także
na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców i warzyw także
przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub
kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obni-

żonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
miód, cukier, przyprawy, esencje do artykułów żywnościowych, inne
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gryka, przetworzona, herbata, herbata mrożona, kakao, preparaty z kakao, kasza bulgur, kasza
kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa niepalona, substytuty kawy oraz napoje na bazie substytutów kawy również
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub
słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, kukurydza mielona, kukurydza prażona [popcorn], kuskus, mąka, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa,
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mleczko pszczele, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie rumianku,
nielecznicze napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące
kawę, propolis, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż
błyskawiczny, sago, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa],
naturalne substancje słodzące, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, tapioka, ziarna sezamu [przyprawy], zioła do celów
spożywczych, napoje owocowe i soki owocowe, koktajle owocowe,
bezalkoholowe, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne napoje
typu smoothie, także w proszku do sporządzenia w domu, napoje
typu smoothie zawierające ziarna, zboża, nasiona, aloes i zioła, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, także w proszku do sporządzenia w domu, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje na bazie zbóż, inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż
substytuty mleka, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok pomidory jako napój, soki, soki warzywne [napoje],
wszystkie wyżej wymienione produkty również z dodatkiem ziaren,
nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/
lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
sorbety [napoje] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/
lub bez laktozy i/lub glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, oda do picia także z dodatkami funkcjonalnymi,
woda gazowana także z dodatkami funkcjonalnymi, Woda mineralna
do picia także z dodatkami funkcjonalnymi, napoje funkcjonalne
na bazie wody, 41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, mianowicie pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych, organizowanie konkursów kulinarnych,
usługi edukacyjne odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia pro-
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wadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do
pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie
obrazów online nie do pobrania, udostępnianie zdjęć online
nie do pobrania, udostępnianie powieści graficznych online,
nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online
nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej.

(111) 327643
(220) 2019 06 19
(210) 501368
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII IM. WALEREGO
RZEWUSKIEGO W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MuFo
(540)

(531) 27.05.17, 27.05.23, 02.09.04
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 327644
(220) 2019 06 19
(210) 501372
(151) 2019 11 29
(441) 2019 08 05
(732) MARTYŃSKI ARTUR FLOMAR, Międzychód (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mart medica SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE
(540)

(591) niebieski, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.13.25
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, szpitale, ambulatoryjna
opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, świadczenie usług medycznych, usługi prywatnych szpitali,
pomoc medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania
placówek medycznych, medyczne badania osób, organizowanie
leczenia medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne,
świadczenie pomocy medycznej, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usługi
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów,
przeprowadzanie badań medycznych, usługi medyczne w zakresie
oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, badanie słuchu, interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, dopasowywanie protez, leczenie zwichnięć
stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów, obrazowanie
optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, badania rentgenowskie w celach medycznych, obrazowanie rentgenowskie do celów
medycznych, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie
czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, psychiatria, medyczna terapia ciepłem, terapia falą uderzeniową,
udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, usługi badań mammograficznych, usługi badań medycznych związane
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z diagnozowaniem i leczeniem chorób, badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego,
usługi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, świadczenie usług
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia
raka piersi, usługi badań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie
leczenia bezdechu sennego, usługi medycznych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi badania cukrzycy, usługi badania
korzystania z leków, usługi ginekologiczne, usługi laserowej korekty
wzroku, usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne w dziedzinie
nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne
w zakresie leczenia skóry, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi nastawiania kości, usługi obrazowania medycznego,
usługi okulistyczne, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi
podologa, usługi psychiatryczne, usługi w zakresie audiologii, usługi
w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie szczepień,
terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, osteopatia, opieka zdrowotna związana
z osteopatią, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, analiza surowicy ludzkiej
do celów leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów
leczenia medycznego, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia
ludzi, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania genetyczne do celów medycznych, badania poziomu cholesterolu, badanie rozmazu metodą
PAP, usługi w zakresie badania moczu, usługi w zakresie badania
surowic, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, usługi analiz medycznych związane
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi
analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem
dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi badań
krwi, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi
pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, doradztwo medyczne
w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany
personel medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych
osób starszych, doradztwo związane z badaniem słuchu, informacja
medyczna, usługi informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii,
udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji on line dotyczących onkologii, udostępnianie
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie
wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych
leczeniu medycznemu, udzielanie informacji o szczepieniach dla
osób wyjeżdżających za granicę, udzielanie informacji pacjentom
w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie
żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi
doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze
dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych,
usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradztwa technicznego
dotyczącego zdrowia, usługi w zakresie przygotowywania raportów

218

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 5/2020

medycznych, wydawanie raportów medycznych, kompilacja raportów medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, chirurgia kosmetyczna,
chirurgia plastyczna, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy
skóry, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, wstrzykiwalne
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, usługi lecznicze
dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry,
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry,
usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia
chirurgicznego, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, zabiegi
depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, gabinety
pielęgnacji skóry, medyczna pielęgnacja stóp.

(111) 327645
(220) 2019 06 21
(210) 501425
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) CHRYC JAKUB MICHAŁ, Krościenko nad Dunajcem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRECORONY
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie damskie i męskie wykonane ze skóry naturalnej, imitacji skóry, tworzyw sztucznych, drewna, metali, szkła, tkaniny haftowanej, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, metali szlachetnych, bransoletki, breloki do kluczy,
zawieszki do breloków na klucze, łańcuszki, paski do zegarków, naszyjniki, amulety, korale do wyrobu biżuterii, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów : aktówki, artykuły podróżne [walizki,
torby] dyplomatki, etui na klucze, etui na wizytówki, kopertówki, kosmetyczki bez wyposażenia, portmonetki, małe torby dla mężczyzn,
organizery, portfele, sakiewki, sakwy, torebki, torebki na biodra [nerki], paski, torby na laptopy, galanteria, 25 odzież: paski ze skóry naturalnej, imitacji skóry oraz z różnych pozostałych materiałów.
(111) 327646
(220) 2019 06 22
(210) 501430
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732)	AGENCJA AKTYWIZACJI HANDLU, PRODUKCJI I USŁUG
AKORD M. ZAJĄC, W. ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA, Koprki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKORD FURNITURE FACTORY
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 26.01.18, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 20 meble, meble komputerowe, stoły komputerowe, stoliki komputerowe, stojaki do komputerów, stoliki ruchome pod komputery, szafki do komputerów, komputerowe stanowiska pracy, półki
na klawiatury komputerowe, stanowisko pracy z komputerem, fotele,
fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła z ruchomym oparciem, fotele z ruchomym oparciem, fotele rozkładane z odchylanym oparciem,
fotele dopasowane do kształtu ciała, krzesła, krzesła biurowe, krzesła
obrotowe, krzesła na kółkach, poduszki na krzesła, poduszki-podkładki na krzesła, przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, fotele dla graczy komputerowych, krzesła dla graczy komputerowych,
meble dla graczy komputerowych, meble szkolne, meble biurowe,
meble hotelowe, osprzęt niemetalowy do mebli, lustra, materace,
łóżka, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa mebli, mebli komputerowych, stołów komputerowych, stolików komputerowych, stojaków
do komputerów, stolików ruchomych pod komputery, szafek do komputerów, komputerowych stanowisk pracy, półek na klawiatury komputerowe, stanowisk pracy z komputerem, foteli, foteli biurowych,

krzeseł biurowych, krzeseł z ruchomym oparciem, foteli z ruchomym
oparciem, foteli rozkładanych z odchylanym oparciem, foteli dopasowanych do kształtu ciała, krzeseł, krzeseł biurowych, krzeseł obrotowych, krzeseł na kółkach, poduszek na krzesła, poduszek-podkładek
na krzesła, przenośnych podkładek pod plecy do użycia z krzesłami,
foteli dla graczy komputerowych, krzeseł dla graczy komputerowych,
mebli dla graczy komputerowych, usługi reklamowe i promocyjne
na rzecz osób trzecich, usługi menadżerskie, usługi badania rynku,
usługi w zakresie informacji handlowej i ekonomicznej, usługi w zakresie organizowania aukcji, usługi w zakresie organizowania wystaw
handlowych i reklamowych, 45 usługi mediacyjne.

(111) 327647
(220) 2019 06 23
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) MICHALAK MACIEJ MBE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neba
(540)

(210) 501433

(591) zielony
(531) 29.01.11, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji tatuażu, krem do pielęgnacji
tatuażu, balsam o konsystencji wosku do pielęgnacji tatuażu, szampon do tatuaży, ochronny krem do opalania na tatuaż, żel czyszczący
do tatuażu, masło do tatuażu, mydło do tatuażu, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna następujących towarów: kosmetyki do pielęgnacji tatuażu,
krem do pielęgnacji tatuażu, balsam o konsystencji wosku do pielęgnacji tatuażu, szampon do tatuaży, ochronny krem do opalania na tatuaż, żel czyszczący do tatuażu, masło do tatuażu, mydło do tatuażu.
(111) 327648
(220) 2019 06 23
(210) 501436
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732)	AGENCJA AKTYWIZACJI HANDLU, PRODUKCJI I USŁUG
AKORD M. ZAJĄC, W. ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA, Koprki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Furniture 4Gamers
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 03.01.04, 03.01.16, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meble komputerowe, stoły komputerowe, stoliki komputerowe, stojaki do komputerów, stoliki ruchome pod komputery, szafki do komputerów, komputerowe stanowiska pracy, półki
na klawiatury komputerowe, stanowisko pracy z komputerem, fotele,
fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła z ruchomym oparciem, fotele z ruchomym oparciem, fotele rozkładane z odchylanym oparciem,
fotele dopasowane do kształtu ciała, krzesła, krzesła biurowe, krzesła
obrotowe, krzesła na kółkach, poduszki na krzesła, poduszki-podkładki na krzesła, przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, fotele dla graczy komputerowych, krzesła dla graczy komputerowych,
meble dla graczy komputerowych, meble szkolne, meble biurowe,
meble hotelowe, osprzęt niemetalowy do mebli, lustra, materace,
łóżka, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa mebli, mebli komputerowych, stołów komputerowych, stolików komputerowych, stojaków
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do komputerów, stolików ruchomych pod komputery, szafek do komputerów, komputerowych stanowisk pracy, półek na klawiatury komputerowe, stanowisk pracy z komputerem, foteli, foteli biurowych,
krzeseł biurowych, krzeseł z ruchomym oparciem, foteli z ruchomym
oparciem, foteli rozkładanych z odchylanym oparciem, foteli dopasowanych do kształtu ciała, krzeseł, krzeseł biurowych, krzeseł obrotowych, krzeseł na kółkach, poduszek na krzesła, poduszek-podkładek
na krzesła, przenośnych podkładek pod plecy do użycia z krzesłami,
foteli dla graczy komputerowych, krzeseł dla graczy komputerowych,
mebli dla graczy komputerowych, usługi reklamowe i promocyjne
na rzecz osób trzecich, usługi menadżerskie, usługi badania rynku,
usługi w zakresie informacji handlowej i ekonomicznej, usługi w zakresie organizowania aukcji, usługi w zakresie organizowania wystaw
handlowych i reklamowych, 45 usługi mediacyjne.

(111) 327649
(220) 2019 06 23
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) MIKRUT JOANNA, CISZEK JOANNA AS MEDIA
SPÓŁKA CYWILNA, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIADOMOŚCI DĘBICKIE
(540)

(210) 501441

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w internecie, muzyczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, wydawanie czasopism,
wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie prospektów,
wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie przewodników turystycznych, wydawanie publikacji medycznych, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawania
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie, usługi publikacji, publikacja czasopism, publikacja broszur, publikacje multimedialne, publikowanie podręczników, publikowanie recenzji, publikowanie opowiadań, publikowanie
ulotek, publikowanie plakatów, publikowania broszur, publikowanie
książek, publikowanie tekstów, publikowanie czasopism, publikowanie elektroniczne, publikowanie fotografii, publikacja podręczników
użytkownika, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja prac
naukowych, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji
drukowanych, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek
edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie czasopism elektronicznych,
publikowanie tekstów medycznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie
multimedialne książek, publikowanie magazynów konsumenckich,
przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja gazet elektronicznych online, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
udostępnianie publikacji on-line, publikowanie drogą elektroniczną,
publikowanie materiałów multimedialnych online, usługi w zakresie
publikacji książek, usługi doradcze w zakresie publikowania, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie naukowych
czasopism informacyjnych, usługi w zakresie publikowania online,
publikowanie książek związanych z rozrywką, udzielanie informacji
związanych z publikowaniem, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek,
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie słów piosenek w postaci książek, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną, publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki,
konsultacje edytorskie, redagowanie tekstów pisanych, publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie
książek, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe.
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(111) 327650
(220) 2019 06 23
(210) 501442
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) MICHALAK MACIEJ MBE, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NEBA
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji tatuażu, krem do pielęgnacji
tatuażu, balsam o konsystencji wosku do pielęgnacji tatuażu, szampon do tatuaży, ochronny krem do opalania na tatuaż, żel czyszczący
do tatuażu, masło do tatuażu, mydło do tatuażu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: kosmetyki do pielęgnacji
tatuażu, krem do pielęgnacji tatuażu, balsam o konsystencji wosku
do pielęgnacji tatuażu, szampon do tatuaży, ochronny krem do opalania na tatuaż, żel czyszczący do tatuażu, masło do tatuażu, mydło
do tatuażu.
(111) 327651
(220) 2019 06 24
(210) 501445
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) TOPOREK KRZYSZTOF ALIEN ENGINEERING, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALIEN
(510), (511) 7 tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do cylindrów,
tłoki do silników, pierścienie tłokowe, cylindry do maszyn, cylindry
do silników, gaźniki, głowice cylindrów do silników, 12 szczęki hamulcowe do pojazdów, nóżki motocyklowe, obręcze kół pojazdów,
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych.
(111) 327652
(220) 2019 06 24
(210) 501446
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOKER
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, szary, złoty
(531) 25.01.15, 09.07.25, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 33 wódki z wyłączeniem wódek o smaku owocowym, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, z wyłączeniem napojów alkoholowych na bazie owoców lub o smaku owoców.
(111) 327653
(220) 2019 06 24
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓLEWSKI BARTNIK
(540)

(210) 501469

(591) zielony, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.05.21
(510), (511) 30 miody.
(111) 327654
(220) 2019 06 24
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 501472
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(540)	Aleric Lora
(540)

(591) biały, granatowy, czerwony
(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 327655
(220) 2019 06 24
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Aleric Lora
(540)

(591) biały, czerwony, granatowy, pomarańczowy
(531) 26.01.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 327656
(220) 2019 06 25
(210) 501526
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) BARBASIEWICZ ROBERT JULIUSZ FLOX BROKER SERVICE,
Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) flox broker service
(540)

(210) 501483

(591) ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.17
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie.
(111) 327657
(220) 2019 06 26
(210) 501579
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) PRO1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO1
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(540)

(591) ciemnoszary, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, impresariat w działalności artystycznej,
marketing ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie
patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów
typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, stenografia, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi komunikacji korporacyjnej,
usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi
sekretarskie, 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, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zarządzanie hotelami, usługi angażu artystów w celach
promocyjnych lub reklamowych, 41 organizacja imprez rozrywkowych
typu cosplay, informacja o imprezach rozrywkowych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia
teatralne [produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów
reklamowych, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi
rozrywkowe, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez,
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi or-
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kiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów,
usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], 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 tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami,
wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń
do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie
stadionów, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie
spektakli rewiowych, wynajem sceny plenerowej, wynajem nagłośnienia, organizacja imprez firmowych, konferencji, techniczna organizacja
targów, usługi związane z rozrywką, to jest: organizowanie i prowadzenie imprez artystycznych i rozrywkowych, wynajem aparatury estradowej (nagłośnieniowej, multimedialnej, oświetleniowej), wynajem
konstrukcji i dekoracji scenicznych, wynajem sprzętu technicznego
do obsługi wydarzeń artystycznych i rozrywkowych, zaopatrzenie wydarzeń artystycznych i rozrywkowych w niezbędny sprzęt techniczny,
jego obsługa w trakcie wydarzeń artystycznych i rozrywkowych, usługi
informacji o imprezach rozrywkowych, usługi montażu materiałów archiwizujących wydarzenia artystyczne i rozrywkowe, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi archiwizacji wydarzeń artystycznych
i rozrywkowych na różnorodnych nośnikach, usługi pisania scenariuszy
imprez artystycznych i rozrywkowych, usługi postsynchronizacji, usługi
produkcji filmów, programów radiowych i telewizyjnych, usługi całościowej produkcji wydarzeń artystycznych i rozrywkowych, usługi rezerwacji miejsc na spektakle, usługi studia nagrań, usługi angażu artystów
w celu prowadzenia konferencji, eventów, wydarzeń artystycznych.

(111) 327658
(220) 2019 06 26
(210) 501580
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 05
(732) MERLIŃSKI PAWEŁ AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA MAJOR,
Wieruszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA MAJOR OCHRONA
(540)

(591) czarny, żółty, biały, czerwony
(531) 01.01.02, 01.01.10, 24.01.05, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, 45 ochrona osobista, ochrona obiektów i sprzętu,
ochrona mienia, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(111) 327659
(220) 2019 06 26
(210) 501582
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 05
(732) ROGALSKA RENATA IZABELA RR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biały Kredens
(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
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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.

(111) 327660
(220) 2019 06 27
(210) 501603
(151) 2019 12 02
(441) 2019 08 05
(732)	NEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IWOSTIN DEOCARE
(510), (511) 3 mydła, produkty perfumeryjne, kosmetyki do makijażu,
olejki eteryczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki, płyny
i balsamy do włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.
(111) 327661
(220) 2019 06 27
(210) 501615
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 05
(732) BURCZYK-WACŁAWIAK ALEKSANDRA NAMO, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Boczki na bok
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi
doradcze dotyczące pielęgnacji ciała i urody, usługi zabiegów pielęgnacji urody, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi
w zakresie zabiegów upiększających, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi świadczone przez salony piękności, usługi świadczone przez gabinety pielęgnacji skóry, usługi w zakresie medycyny
estetycznej, usługi w zakresie kosmetologii i dermatologii estetycznej,
usługi zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii estetycznej i dermatologii estetycznej, udzielanie informacji o urodzie,
usługi masaży, usuwanie cellulitu z ciała, usługi świadczone przez
dietetyków, usługi świadczone przez gabinety odchudzania, usługi
w zakresie odchudzania, usługi doradztwa związane z odchudzaniem,
usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi
w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów
spożywczych, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi doradcze
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, badanie sprawności fizycznej,
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, usługi kosmetyczne,
usługi w zakresie zabiegów kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi salonów piękności, usługi
w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi manicure i pedicure, usługi w zakresie depilacji, usługi w zakresie depilacji
laserowej, usługi spa, usługi saun, usługi solariów.
(111) 327662
(220) 2019 06 27
(210) 501617
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732)	Galata Chemicals, LLC, Southbury, CT (US)
(540) (znak słowny)
(540) BLENDEX
(510), (511) 1 syntetyczne kompozycje żywiczne nieprzetworzone
do stosowania w sztukach przemysłowych.
(111) 327663
(220) 2019 06 27
(210) 501620
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) VELEZ MARCELO ANDINO MŁODSZY BRAT. RODZINNA
KOORDYNACJA OPIEKI GERIATRYCZNEJ, Warszawa (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) młodszy brat
(540)

(591) czarny, niebieski, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26.01.22, 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 ośrodki opieki dziennej, usługi tymczasowej opieki
zastępczej w postaci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, usługi
w zakresie ośrodków opieki dziennej, usługi domów opieki dla osób
w podeszłym wieku, domy dla ludzi starszych, informacja w zakresie
ww. usług, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi pielęgniarskie, domowa opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna,
usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi domów opieki, opieka medyczna i zdrowotna, domy
opieki dla osób starszych, pielęgniarstwo geriatryczne, świadczenie
usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi w zakresie
badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, opieka
zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, zapewnianie obiektów
i sprzętu opieki długoterminowej, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia,
udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej,
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo
dotyczące opieki nad osobami starszymi, informacja w zakresie ww.
usług, 45 usługi w zakresie opieki, usługi dotrzymywania towarzystwa osobom starszym, usługi dotrzymywania towarzystwa osobom
niepełnosprawnym, opieka zastępcza, dotrzymywanie towarzystwa
jako opieka osobista, świadczenie usług występowania w imieniu
pacjentów szpitali i pacjentów znajdujących się w placówkach opieki
długoterminowej, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, organizowanie świadczenia usług prawnych, pośrednictwo
w procedurach prawnych, usługi dozorcze-concierge, usługi koordynatora w zakresie opieki, usługi osobistych doradców w zakresie
zakupów-personal shopper, usługi elektronicznego monitorowania
w celach bezpieczeństwa, świadczenie usług w zakresie osobistego
wsparcia dla pacjentów chorujących na choroby przewlekłe oraz dla
ich rodzin, świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby zagrażające życiu, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego, informacja w zakresie ww. usług.
(111) 327664
(220) 2019 06 28
(210) 501638
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732)	GOLISZEWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kisi-kisi
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa, grzyby, w tym orzechy,
nasiona roślin strączkowych, 40 przetwarzanie żywności i napojów,
owoców, warzyw, grzybów, orzechów, nasion roślin strączkowych.
(111) 327665
(220) 2019 06 28
(210) 501655
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W GOŹDZIKOWCACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327666
(151) 2019 12 04

(220) 2019 06 28
(441) 2019 08 05

(210) 501656
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(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W KOSTRZEWACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych .
(111) 327667
(220) 2019 06 28
(210) 501657
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W MEKINTOSZACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327668
(220) 2019 06 28
(210) 501658
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W SZMARAGDACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327669
(220) 2019 06 28
(210) 501659
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ŻURAWKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327670
(220) 2019 06 28
(210) 501661
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732)	GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedźwiady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NAJLEPSZA MOC DO DOMOWYCH NALEWEK SPIRYTUS
REKTYFIKOWANY 70% Najlepszy do nalewek WIELOKROTNA
DESTYLACJA 6
(540)

(591) biały, zielony
(531) 25.01.01, 25.01.05, 26.01.04, 27.07.01, 27.07.13, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 33 alkohol, napoje alkoholowe, napoje destylowane, spirytus, wódka, ekstrakty alkoholowe.

(111) 327671
(220) 2019 06 28
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) INVERSIONES FAMILIARES S.A., Santiago (CL)
(540) (znak słowny)
(540) SANTA ALEXANDRA
(510), (511) 33 wina.

(210) 501665

(111) 327672
(220) 2019 06 28
(210) 501667
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM POD JARZĄBEM
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327673
(220) 2019 06 28
(210) 501669
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ŚLIWACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327674
(220) 2019 06 28
(210) 501671
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ORLICZKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327675
(220) 2019 06 28
(210) 501681
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W PRZEBIŚNIEGACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327676
(220) 2019 06 28
(210) 501683
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ZDROJÓWKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
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(111) 327677
(220) 2019 06 28
(210) 501685
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOM W ZIELISTKACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 327678
(220) 2019 06 28
(210) 501690
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 02
(732) WONGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pożyczanie na poziomie
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo finansowe, planowanie
finansowe, prognozy finansowe, badania finansowe, usługi finansowe, skomputeryzowane analizy finansowe, skomputeryzowane
usługi finansowe, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, finansowe usługi konsultingowe, opracowania finansowe,
informacje finansowe, usługi informacji finansowej, dostarczanie
skomputeryzowanej informacji finansowej, informacje finansowe
dostarczane za pomocą środków elektronicznych, agencje kredytowe, agencje ściągania wierzytelności, doradztwo w zakresie długów,
inwestycje finansowe, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne,
sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania, zarządzanie finansami.
(111) 327679
(220) 2019 07 09
(210) 502008
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732) WOJDAT ŁUKASZ POL-KAN, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POL-KAN
(510), (511) 37 czyszczenie zbiorników, czyszczenie studzienek ściekowych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, oczyszczanie i czyszczenie
kanałów ściekowych, usługi czyszczenia kanalizacji, czyszczenie separatorów tłuszczu i ropopochodnych, czyszczenie przepompowni,
39 opróżnianie [usuwanie] zawartości szamb, oczyszczanie [usuwanie i transport] ścieków i odpadów.
(111) 327680
(220) 2019 07 09
(210) 502022
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732) KRYSIEWICZ PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RAVUS
(510), (511) 37 malowanie i lakierowanie, tapetowanie, układanie pokryć podłogowych, układanie pokryć sufitów, usługi dekarskie, usługi
elektryków, usługi hydrauliczne, usługi izolacyjne, usługi tynkowania,
usługi układania płytek ceramicznych, usługi sprzątania, ciesielstwo,
usługi budowlane, remont nieruchomości, 42 administracja serwerami
pocztowymi, administracja serwerów, informatyka śledcza, instalacja,
utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, kontrola jakości w zakresie
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, programowanie komputerowe w zakresie
gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier
wideo, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania,
programowanie oprogramowania do gier komputerowych, programowanie oprogramowania do gier wideo, projektowanie i rozwój sprzętu
komputerowego, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie,
tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób
trzecich, testowanie sprzętu komputerowego, tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi inżynieryjne w zakresie programowania

komputerowego, usługi konsultacyjne w zakresie programowania komputerów, usługi pisania programów komputerowych, usługi projektowania dotyczące programów komputerowych, usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, wykrywanie i usuwanie
usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, wypożyczanie
sprzętu i urządzeń komputerowych, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieranego oprogramowania on-line, zapewnianie wsparcia
technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych.

(111) 327681
(220) 2019 10 01
(210) 505082
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) STOWARZYSZENIE POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA,
Sędziszów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGM AUTOMOTIVE
(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 18.01.21, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, amortyzatory do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się po wodzie, elementy do hamulców
do pojazdów, pióra wycieraczek do szyb pojazdów, wycieraczki do szyb
pojazdów, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: pojazdy, części i akcesoria do pojazdów, amortyzatory
do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, części i akcesoria
do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się po wodzie, elementy do hamulców do pojazdów, pióra wycieraczek do szyb pojazdów, wycieraczki
do szyb pojazdów, urządzenia oświetleniowe, sprzęt rolniczy, smary.
(111) 327682
(220) 2019 07 26
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 30
(732)	GRABKOWSKA JUSTYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bring Neotiations
(540)

(210) 502787

(531) 26.01.22, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 41 usługi
edukacyjne i instruktażowe.
(111) 327683
(220) 2019 09 30
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 12
(732) MICHALSKI TOMASZ QUCHNIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q Quchnia
(540)

(210) 504999

(591) czarny, biały, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.10, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 43 restauracje, bary, bary szybkiej obsługi, lunch bary, catering, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, oferowanie i serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach i barach.

(111) 327684
(220) 2019 10 11
(210) 505506
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) OSTACHOWSKI ZBIGNIEW OSTI-HOTELE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SENACKI HOTEL
(540)

(591) ciemnoszary, biały
(531) 01.01.05, 26.11.09, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
sympozjów, zjazdów, przyjęć, spektakli, 43 hotele, noclegi (rezerwowanie), noclegi (wynajmowanie), restauracje, restauracje samoobsługowe,
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa.
(111) 327685
(220) 2019 06 17
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732)	EASY ROBOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easy cell
(540)

(210) 501246

(591) jasnoniebieski, granatowy, biały
(531) 14.07.12, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 7 roboty jako maszyny, roboty do zastosowania w przemyśle, manipulatory przemysłowe jako maszyny, mechanizmy robotyczne
do przenoszenia, manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, roboty do użytku przemysłowego, roboty przemysłowe,
9 instalacja elektryczna do sterowania zdalnego procesami przemysłowymi, komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie
do sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie
komputerowe, nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane,
37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 42 oprogramowanie
komputerowe (aktualizacja-), oprogramowanie komputerowe (instalacje-), oprogramowanie komputerowe (projektowanie-), oprogramowanie komputerowe (konserwacja), oprogramowanie komputerowe jako
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.
(111) 327686
(220) 2019 07 09
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732) WOJDAT ŁUKASZ POL-KAN, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL-KAN
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 07.01.08, 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12

(210) 502034
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(510), (511) 37 czyszczenie zbiorników, czyszczenie studzienek ściekowych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, oczyszczanie i czyszczenie
kanałów ściekowych, usługi czyszczenia kanalizacji, czyszczenie separatorów tłuszczu i ropopochodnych, czyszczenie przepompowni,
39 opróżnianie [usuwanie] zawartości szamb, oczyszczanie [usuwanie i transport] ścieków i odpadów.

(111) 327687
(220) 2019 07 10
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 19
(732) MACIEJEWSKA MAŁGORZATA, Gryfino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING nieruchomości
(540)

(210) 502076

(591) fioletowy
(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.22, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.10,
27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
(111) 327688
(220) 2019 07 10
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pregna Lacti
(540)

(210) 502086

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe do celów
medycznych, preparaty odżywcze do celów medycznych, preparaty
witaminowe, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe,
kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, testy
do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 327689
(220) 2019 07 10
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pregna Relief
(540)

(210) 502087

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów,
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) 327690
(220) 2019 07 10
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 502089
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(540) Pregna Cold
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty białkowe do celów
medycznych, preparaty odżywcze do celów medycznych, preparaty
witaminowe, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów
medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe,
kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, testy
do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 327691
(220) 2019 07 10
(210) 502090
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) CHWIEJCZAK DAMIAN P.W. MULTIMAX, Zamość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emultimax
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.03, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze, instalacje grzewcze, urządzenia
do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, elektryczne
ogrzewanie podłogowe, elektryczne maty grzewcze, elektryczne przewody grzewcze, piece akumulacyjne, grzejniki elektryczne, kominki
elektryczne, przepływowe podgrzewacze do wody, pojemnościowe
podgrzewacze do wody, nagrzewnice elektryczne, promienniki podczerwieni, kurtyny powietrzne, suszarki do włosów, suszarki do rąk, suszarki do prania, elektryczne, kominki gazowe, pompy ciepła, dywany
podgrzewane elektrycznie, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, przewody grzewcze samoregulujące, ogrzewacze kieszonkowe,
ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, kaloryfery elektryczne, kotły grzewcze, urządzenia grzewcze do pojazdów, lady podgrzewane, lampy elektryczne, palniki, bojlery i podgrzewacze, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, regeneratory ciepła, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, piece-urządzenia grzewcze, aparatura
i instalacje chłodnicze, urządzenia chłodzące, chłodziarki, elektryczne,
klimatyzatory, klimatyzery, klimatyzatory przenośne, instalacje i urządzenia wentylacyjne-klimatyzacyjne, akcesoria do klimatyzatorów
przenośnych, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do poprawy
jakości powietrza, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza,
oczyszczacze powietrza, osuszacze powietrza, nawilżacze powietrza,
wentylatory, filtry powietrza, lampy bakteriobójcze do oczyszczania
powietrza, urządzenia na gorące powietrze, urządzenia jonizujące
do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia do dezodoryzacji
powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, podgrzewacze powietrza, sterylizatory powietrza, termostaty, regulatory
temperatury, sterowniki przeciwoblodzeniowe, urządzenia i maszyny
do uzdatniania wody, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody jako
aparatura, podgrzewacze wody do wanien, sterylizatory do wody, urządzenia do dezynfekcji, sterylizatory, instalacje i urządzenia do suszenia,
akcesoria łazienkowe, krany, dozowniki środków odkażających w toaletach, aparatura do suszenia, odwadniania, instalacje i urządzenia do suszenia, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich następujących towarów: urządzeń grzewczych, instalacji grzewczych, urządzeń
do ogrzewania, urządzeń elektrycznych do ogrzewania, elektrycznego
ogrzewania podłogowego, elektrycznych mat grzewczych, elektrycznych przewodów grzewczych, pieców akumulacyjnych, grzejników
elektrycznych, kominków elektrycznych, przepływowych podgrzewaczy do wody, pojemnościowych podgrzewaczy do wody, nagrzewnic
elektrycznych, promienników podczerwieni, kurtyn powietrznych, suszarek do włosów, suszarek do rąk, suszarek do prania, elektrycznych,
kominków gazowych, pomp ciepła, dywanów podgrzewanych elek-

trycznie, poduszek elektrycznych nie do celów leczniczych, przewodów
grzewczych samoregulujących, ogrzewaczy kieszonkowych, ogrzewaczy stóp, elektrycznych lub nieelektrycznych, kaloryferów elektrycznych, kotłów grzewczych, urządzeń grzewczych do pojazdów, lad podgrzewanych, lamp elektrycznych, palników, bojlerów i podgrzewaczy,
promiennikowych ogrzewaczy do pomieszczeń, regeneratorów ciepła,
urządzeń do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, nawilżaczy
do grzejników centralnego ogrzewania, pieców-urządzeń grzewczych,
aparatury i instalacji chłodniczej, urządzeń chłodzących, chłodziarek
elektrycznych, klimatyzatorów, klimatyzerów, klimatyzatorów przenośnych, instalacji i urządzeń wentylacyjnych-klimatyzacyjnych, akcesoriów do klimatyzatorów przenośnych, instalacji klimatyzacyjnych,
urządzeń do chłodzenia napojów, urządzeń do chłodzenia powietrza,
urządzeń do poprawy jakości powietrza, instalacji i urządzeń do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacji do filtrowania powietrza, oczyszczaczy powietrza, osuszaczy powietrza,
nawilżaczy powietrza, wentylatorów, filtrów powietrza, lamp bakteriobójczych do oczyszczania powietrza, urządzeń na gorące powietrze,
urządzeń jonizujących do oczyszczania powietrza lub wody, urządzeń
do dezodoryzacji powietrza, urządzeń i maszyn do oczyszczania powietrza, podgrzewaczy powietrza, sterylizatorów powietrza, termostatów, regulatorów temperatury, sterowników przeciwoblodzeniowych, urządzeń i maszyn do uzdatniania wody, podgrzewaczy wody,
podgrzewaczy wody jako aparatury, podgrzewaczy wody do wanien,
sterylizatorów do wody, urządzeń do dezynfekcji, sterylizatorów, instalacji i urządzeń do suszenia, akcesoriów łazienkowych, kranów, dozowników środków odkażających w toaletach, aparatury do suszenia
[odwadniania], instalacji i urządzeń do suszenia, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach (bez
uwzględnienia transportu), usługi powyższe świadczone przez sklepy
detaliczne, hurtownie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przez strony internetowe lub telesklepy, prezentowanie powyższych
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.

(111) 327692
(220) 2019 07 10
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pregna Comfort
(540)

(210) 502095

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów,
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) 327693
(220) 2019 07 25
(210) 502717
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) PRO POZYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pro-pozycje
(540)

(591) żółty, ciemnoszary, czarny, biały
(531) 26.03.01, 26.03.03, 26.03.04, 26.03.11, 26.03.12, 26.03.23,
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26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 26.07.15, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, obróbka
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, poczta elektroniczna, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, udostępnianie filmów onlinie nie do pobrania, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, 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 projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform
komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania
danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi
w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, wynajmowanie serwerów www.
(111) 327694
(220) 2019 07 01
(210) 501727
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) PAŚCIAK KRZYSZTOF PERFEKT PLUS, Bachórz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PODHALAŃCZYK
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 327695
(220) 2019 07 01
(210) 501729
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732)	HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gutkowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zdrapka Biegacza
(510), (511) 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
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lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały drukowane, papier i karton, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, chorągiewki papierowe, dekoracje z papieru [flagi], girlandy papierowe, plakaty z papieru, proporczyki z papieru, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(111) 327696
(220) 2019 07 01
(210) 501730
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) FEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) af Amber Felix
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19,
27.05.22, 01.15.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.03.11, 27.03.12
(510), (511) 3 balsam do ciała, balsam do włosów, balsamy do rąk,
balsam po goleniu, nielecznicze balsamy do stóp, emulsje do ciała,
emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje po goleniu,
kosmetyczne peelingi do ciała, krem do opalania, krem do rąk, krem
do twarzy, krem do włosów, kremy do opalania, kremy do mycia,
kremy do golenia, kremy do depilacji, kremy do ciała, kremy do skóry, kremy samoopalające, kremy pod prysznic, kremy po opalaniu
[do użytku kosmetycznego], kremy po goleniu, maseczki do włosów,
maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maski do pielęgnacji włosów,
maski do twarzy, maski kosmetyczne, mydełka, mleczko po opalaniu, mleczko po goleniu, mleczko kosmetyczne, mleczko kąpielowe,
mleczko do opalania, mleczko do rąk, mleczko do demakijażu, mleczka do ciała, mydła, mydła w kostce, mydła w kremie, mydła w płynie,
mydło pod prysznic, mydła w żelu, odżywki do włosów, pianka pod
prysznic i do kąpieli, pianki do golenia, pianki do włosów, pianki
[kosmetyki], płyny do golenia, płyny do mycia, płyny do pielęgnacji
twarzy i ciała, płyny do włosów, preparaty kosmetyczne do twarzy,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne
do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do kąpieli, serum
do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, serum do włosów, sole do kąpieli, szampony do włosów, żel
po goleniu, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do rąk, żele do twarzy
i ciała [kosmetyki], żele do opalania, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do golenia, żele do demakijażu, 14 artykuły
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy [ozdoby],
broszki [biżuteria], kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria],
naszyjniki, ozdoby z żółtego bursztynu, pierścionki, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, różańce, spinki do krawatów, spinki
do mankietów, srebrne bransoletki, srebrne kolczyki, srebrne naszyjniki, srebrne pierścionki, srebro, szkatułki na biżuterię, szpilki [biżuteria], wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące
biżuterią, wisiorki z bursztynu będące biżuterią, wisiorki, zawieszki,
wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, zawieszki
[biżuteria], 16 pióra i długopisy, zestawy piór i długopisów, 21 ozdoby szklane, figurki szklane, świeczniki szklane, szklane karafki, donice
szklane, butelki szklane [pojemniki], słoiki, dzbanki szklane, wyroby
szklane malowane, patery szklane na owoce, naczynia szklane do napojów, kryształowe wyroby szklane rżnięte ręcznie, wyroby szklane
dla gospodarstwa domowego, pudełka szklane, pojemniki ze szkła,
wazony ze szkła, naczynia ze szkła, talerze ze szkła, miski ze szkła,
szklana zastawa stołowa, wyroby artystyczne ze szkła, cukiernice,
półmiski [tace], pucharki, salaterki, kubki szklane, szklane filiżanki,
szklanki, kieliszki, kufle, misy i miseczki, izolacyjne klosze do przykrywania żywności, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
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łów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi.

(111) 327697
(220) 2019 07 01
(210) 501737
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) PŁONKA KAROLINA MAŁGORZATA 102 POMYSŁY NA,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 102 pomysły na
(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.07.01, 27.07.11,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.12,
26.04.17, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 19 statuy z marmuru, wyroby dekoracyjne z odlewów
betonowych, rzeźby z marmuru, rzeźby z betonu, rzeźby wykonane z kamienia, rzeźby niemetalowe, posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, pomniki
z marmuru, pomniki z kamienia, pomniki z granitu, pomniki niemetalowe, pomniki betonowe, betonowe rzeźby, figurki z betonu, figurki
z kamienia, figurki z marmuru, kamienne rzeźby, ozdoby z kamienia,
drzwi niemetalowe, bramy niemetalowe, okna niemetalowe, niemetalowe osłony okienne, drewno, sztuczne drewno, 42 projektowanie
wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, projektowanie produktu [wzornictwo], wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, projektowanie mebli, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, doradztwo w zakresie doboru
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo związane
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz].
(111) 327698
(220) 2019 07 01
(210) 501738
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE
LUBANTA SPÓŁKA AKCYJNA, Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIMOBET
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu i zapraw .
(111) 327699
(220) 2019 07 01
(210) 501739
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE
LUBANTA SPÓŁKA AKCYJNA, Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EKONBET
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu i zapraw .
(111) 327700
(220) 2019 07 01
(210) 501741
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE
LUBANTA SPÓŁKA AKCYJNA, Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BETOSTAT
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu i zapraw.

(111) 327701
(220) 2019 07 01
(210) 501753
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE
LUBANTA SPÓŁKA AKCYJNA, Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LUBET
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu i zapraw.
(111) 327702
(220) 2019 07 01
(210) 501755
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apis 1932 bee Fit & Strong
(540)

(591) czarny, żółty, biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.13.04, 02.07.13, 19.07.10, 26.05.15
(510), (511) 30 miód.
(111) 327703
(220) 2019 07 01
(210) 501758
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE
LUBANTA SPÓŁKA AKCYJNA, Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKORBET
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne „plastyfikator”, domieszka do betonu i zapraw.
(111) 327704
(220) 2019 07 01
(210) 501770
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) Joint-Stock Company KREDOBANK, Lwów (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KredoBank
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, audyt
działalności gospodarczej, reklama audio, wideo i na fotografii, badania rynkowe, organizowanie i prowadzenie imprez, kampanii, ankiet, konkursów i prezentacji w celach handlowych lub reklamowych,
w tym w Internecie, kampanie marketingowe i promocyjne, sporządzanie ankiet biznesowych i marketingowych, przygotowanie listy
płac, informacja o działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe,
wycena firm, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc nabywcom w wyborze i zakupie różnych
towarów, pomoc doradcza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, badania i prognozowanie rynków towarów i usług, prognozy ekonomiczne, wsparcie w prowadzeniu działalności biznesowej, statystyczne
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zestawienia, fakturowanie, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, usługi public relations, poszukiwania w zakresie patronatu, umieszczanie informacji
o wykazie świadczonych usług w Internecie i na stronach internetowych, pozwalające wszystkim zainteresowanym osobom wygodnie
rezerwować usługi za pośrednictwem stron internetowych, a także
otrzymywać niezbędne informacje o świadczonych usługach, sporządzanie wyciągów z konta, promocja sprzedaży, zbieranie, tworzenie
i opracowywanie danych statystycznych, telemarketing, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy
na cele dobroczynne, 36 usługi ubezpieczeniowe, finanse, działalność finansowa, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomościami, analizy finansowe, prowadzenie spraw finansowych, konsultacje
finansowe, usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe prowadzone
z wykorzystaniem systemów elektronicznych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, wzajemne rozliczenia bezgotówkowe, emisja
czeków podróżnych, wydawanie kart kredytowych (płatniczych),
emisja bonów wartościowych, udostępnianie rachunków bieżących,
usługi w zakresie rachunków bieżących, otwieranie i utrzymywanie
rachunków bieżących i depozytowych inwestycji w fundusze, operacje finansowe na depozytach, usługi zbierania funduszy na cele
dobroczynne, usługi funduszu dobroczynnego, transfer elektroniczny środków pieniężnych, usługi depozytów pieniężnych, pożyczki
na cele mieszkaniowe, pozyskiwanie inwestycji finansowych, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, depozyty kosztowności, usługi
depozytów sejfowych, transakcje finansowe i monetarne, dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany walut, doradztwo finansowe, informacja w sprawach finansowych, informowanie i doradztwo w zakresie udzielania pożyczek osobom fizycznym i prawnym,
prowadzenie programów pożyczkowych dla ludności, udzielanie
pożyczek i kredytów dla młodzieży, usługi w zakresie bankowości
inwestycyjnej, inwestycje oraz finansowanie projektów inwestycyjnych, usługi związane z obrotem gotówkowym, doradztwo w zakresie zadłużenia finansowego, udzielanie kredytów krótkoterminowych
i długoterminowych, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny
i pożyczek, pożyczki, udzielanie pożyczek finansowych, świadczenie
usług płatności mobilnych, handel walutami i wymiana walut, obsługa kart do transakcji płatniczych, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami debetowymi i kartami płatniczymi, oceny finansowe,
weryfikacja autentyczności czeków, kredyty sub-bankowe, agencje
pożyczkowe, pożyczanie pod zastaw, faktoring, usługi pośrednictwa
w zakresie transakcji giełdowych, usługi pośrednictwa w zakresie
obrotu akcjami i obligacjami, usługi pośrednictwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestycje kapitałowe, usługi banków
oszczędnościowych, usługi funduszy zapomogowych, usługi w zakresie udzielania gwarancji, świadczenia emerytalne, przyjmowanie
depozytów od osób prawnych i osób fizycznych, finansowanie operacji eksportowo-importowych, ocena finansowa strat materialnych.

(111) 327705
(220) 2019 07 02
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 12
(732) BIELECKI CEZARY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A 1871 AKVADIV
(540)

(220) 2019 07 29
(441) 2019 09 09

(732)	EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lutry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AMIRAP
(540)

(591) czarny, brązowy, szary
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy, mikroelementy dla zwierząt, 31 pasze dla
zwierząt, komponenty paszowe, dodatki żywieniowe do wyrobu
pasz, surowce paszowe, nasiona roślin rolniczych.
(111) 327707
(220) 2019 07 03
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 12
(732) ICODE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTURE COLLARS
(540)

(210) 501831

(591) niebieski, jasnoniebieski, jasnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
(111) 327708
(220) 2019 07 03
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 12
(732) SIKORSKI JEREMI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF HOUSE
(540)

(210) 501835

(210) 501813

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.21, 27.07.01
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe
preparaty do produkcji napojów.
(111) 327706
(151) 2019 12 20
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(210) 502829

(531) 27.05.01, 27.05.24, 03.01.08
(510), (511) 9 etui na smartfony, etui do tabletów, etui na telefony
komórkowe, etui na przenośne odtwarzacze, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na odtwarzacze MP3, etui na okulary, ochronne
kaski sportowe, maski ochronne, kamizelki ratunkowe, kombinezony
ochronne, 25 odzież sportowa, t-shirty, bluzy, bluzy z kapturem, bluzy polarowe, spodnie, koszule i spódniczki do golfa, kombinezony
piankowe, czapki, czapki z daszkiem, czapki do gry w golfa, skarpetki, szaliki, apaszki, krawaty, opaski na głowę, opaski przeciwpotne
do tenisa, opaski przeciwpotne na nadgarstek, paski, paski tekstylne,
buty, buty sportowe, buty golfowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz usługi sprzedaży świadczone on-line w zakresie:
etui na smartfony, etui do tabletów, etui na telefony komórkowe,
etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na odtwarzacze MP3, etui na okulary, ochronnych
kasków sportowych, masek ochronnych, kamizelek ratunkowych,
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kombinezonów ochronnych, odzieży sportowej, t-shirtów, bluz, bluz
z kapturem, bluz polarowych, spodni, koszul i spódniczek do golfa,
kombinezonów piankowych, czapek, czapek z daszkiem, czapek
do gry w golfa, skarpetek, szalików, apaszek, krawatów, opasek
na głowę, opasek przeciwpotnych do tenisa, opasek przeciwpotnych
na nadgarstek, pasków, pasków tekstylnych, butów, butów sportowych, butów golfowych.

(111) 327709
(220) 2019 06 07
(210) 500879
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) PONETA ŁUKASZ, STĘPIEŃ TOMASZ, STĘPIEŃ WOJCIECH ECO
POWER ENERGY, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B-LINE
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 włączniki światła, włączniki dotykowe, piloty zdalnego
sterowania, piloty do urządzeń elektronicznych, modulatory światła,
czujniki światła, ściemniacze światła, diody świecące, diody świecące
LED, osłony do gniazdek elektrycznych, elektryczne gniazdka i kontakty, zdalnie sterowane gniazdka, obudowy gniazdek elektrycznych,
elektryczne gniazda wtyczkowe, gniazdka elektryczne, regulatory
oświetlenia, urządzenia sterujące oświetleniem, elektryczne wyłączniki
oświetleniowe, przełączniki jako osprzęt do oświetlenia ściennego, sterowniki LED, 11 taśmy LED, świetlówki, świetlówki kompaktowe, panele
oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe sufitowe,
elektryczne oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, kołnierzowe oprawy oświetleniowe, oprawki do lamp, halogenowe oprawy
oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy do elektrycznego oświetlania wnętrz,
oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe
do użytku w gospodarstwie domowym, szyny zawieszone do elektrycznej oprawy oświetleniowej, osprzęt do oświetlenia ściennego inny niż
włączniki, żarówki oświetleniowe, żarówki halogenowe, żarówki fluorescencyjne, żarówki oświetleniowe LED, elektryczne żarówki fluorescencyjne, miniaturowe żarówki oświetleniowe, żarówki i akcesoria do nich,
architektoniczne oprawy do oświetlenia, architektoniczne światła skierowane w górę do instalacji w podłożu, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, elementy
elektrycznej instalacji oświetleniowej, elektryczne systemy oświetlenia
szynowego, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, elementy oświetleniowe, filtry do urządzeń oświetleniowych, filtry do użycia
z lampami, filtry kolorów do urządzeń oświetleniowych, fluorescencyjne
elektryczne elementy oświetleniowe do wnętrz, fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, halogenowe architektoniczne instalacje oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, instalacje oświetleniowe z diodami
elektroluminescencyjnymi, lampy bezpieczeństwa LED, lampy do celów
oświetleniowych, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy LED, lampy oświetleniowe,
listwy świetlne, osprzęt oświetleniowy, osprzęt do żarówek, oświetlenie
kopułowe do mebli, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie typu LED zewnętrzne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie sufitowe
typu downlight, podświetlane przyciski, przewody świetlne do celów
oświetleniowych, światła punktowe do oświetlenia domowego, światła
sufitowe, światła do mocowania na szynach, szyny oświetleniowe jako
urządzenia oświetleniowe, transformatory oświetleniowe, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, urządzenia
oświetleniowe z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi,
wyposażenie oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe zewnętrzne,
zespoły świetlne, źródła światła o pełnym spektrum światła, światełka
elektryczne do ozdób świątecznych, ozdoby świetlne na drzewka bożonarodzeniowe, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne
urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, sznury kolorowych lampek
do celów dekoracyjnych, ozdobne zestawy oświetleniowe, oświetlenie
nastrojowe, oświetlenie nastrojowe LED, lampy do dekoracji świątecznych, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, lampki elektryczne
na choinki, instalacje do oświetlania choinek, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami
świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami

świątecznymi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa włączników światła, włączników dotykowych, pilotów zdalnego sterowania, pilotów
do urządzeń elektronicznych, modulatorów światła, czujników światła, ściemniaczy światła, diod świecących, diod świecących LED, osłon
do gniazdek elektrycznych, elektrycznych gniazdek i kontaktów, zdalnie
sterowanych gniazdek, obudów gniazdek elektrycznych, elektrycznych
gniazd wtyczkowych, gniazdek elektrycznych, regulatorów oświetlenia, urządzeń sterujących oświetleniem, elektrycznych wyłączników
oświetleniowych, przełączników jako osprzętu do oświetlenia ściennego, sterowników LED, taśm LED, świetlówek, świetlówek kompaktowych, paneli oświetleniowych, opraw oświetleniowych, opraw oświetleniowych sufitowych, elektrycznych opraw oświetleniowych, opraw
oświetleniowych LED, kołnierzowych opraw oświetleniowych, oprawek
do lamp, halogenowych opraw oświetleniowych, elektrycznych opraw
oświetleniowych zewnętrznych, oprawek do lamp elektrycznych, opraw
do elektrycznego oświetlania wnętrz, osłony do oświetlenia, opraw
oświetleniowych do użytku w gospodarstwie domowym, szyn zawieszonych do elektrycznej oprawy oświetleniowej, osprzętu do oświetlenia ściennego innych niż włączniki, żarówek oświetleniowych, żarówek
halogenowych, żarówek fluorescencyjnych, żarówek oświetleniowych
LED, elektrycznych żarówek fluorescencyjnych, miniaturowych żarówek
oświetleniowych, żarówek i akcesoriów do nich, architektonicznych
opraw do oświetlenia, architektonicznych świateł skierowanych w górę
do instalacji w podłożu, elektrycznych instalacji oświetleniowych,
elektrycznych instalacji oświetleniowych do wnętrz, elementów elektrycznej instalacji oświetleniowej, elektrycznych systemów oświetlenia
szynowego, elektrycznych urządzeń oświetleniowych do wnętrz, elementów oświetleniowych, filtrów do urządzeń oświetleniowych, filtrów
do użycia z lampami, filtrów kolorów do urządzeń oświetleniowych, fluorescencyjnych elektrycznych elementów oświetleniowych do wnętrz,
fluorescencyjnych urządzeń oświetleniowych, halogenowych architektonicznych instalacji oświetleniowych, instalacji oświetleniowych,
instalacji oświetleniowych z diodami elektroluminescencyjnymi, lamp
bezpieczeństwa LED, lamp do celów oświetleniowych, lamp elektrycznych do oświetlenia zewnętrznego, lamp elektrycznych do oświetlenia
wnętrz, lamp LED, lamp oświetleniowych, listew świetlnych, osprzętu oświetleniowego, osprzętu do żarówek, oświetlenia kopułowego
do mebli, oświetlenia ogrodowego, oświetlenia ściennego, oświetlenia
typu LED zewnętrznego, oświetlenia sufitowego, oświetlenia sufitowego typu downlight, podświetlanych przycisków, przewodów świetlnych do celów oświetleniowych, świateł punktowych do oświetlenia
domowego, świateł sufitowych, świateł do mocowania na szynach,
szyn oświetleniowych jako urządzenia oświetleniowe, transformatorów oświetleniowych, urządzeń i instalacji oświetleniowych, urządzeń
oświetleniowych LED, urządzeń oświetleniowych z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi, wyposażenia oświetleniowego, wyposażenia oświetleniowego zewnętrznego, zespołów świetlnych, źródeł
światła o pełnym spektrum światła, światełek elektrycznych do ozdób
świątecznych, ozdób świetlnych na drzewka bożonarodzeniowe,
elektrycznych światełek okolicznościowych, elektrycznych urządzeń
oświetlenia dekoracyjnego, sznurów kolorowych lampek do celów
dekoracyjnych, ozdobnych zestawów oświetleniowych, oświetlenia
nastrojowego, oświetlenia nastrojowego LED, lamp do dekoracji świątecznych, kolorowych światełek do dekoracji świątecznych, lampek
elektrycznych na choinki, instalacji do oświetlania choinek.

(111) 327710
(220) 2019 06 26
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732)	ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Akacjowy Zakątek by archicom
(540)

(210) 501541

(591) zielony, niebieski, biały, żółty, szary
(531) 29.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 05.03.07, 26.11.01, 26.11.07,
26.13.25
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednic-

Nr 5/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

twem Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie.
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania
rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
dzierżawa, wynajmowanie, sprzedaż: budynków, domów, mieszkań,
biur, pomieszczeń magazynowych i powierzchni użytkowej, usługi
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora robót ogólnobudowlanych, usługi wyceny nieruchomości, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieruchomości celem
ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi
doradztwa inwestycyjnego, usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi
remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty
ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
rozbiórka obiektów budowlanych, zabezpieczanie budynków przed
wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.

(111) 327711
(220) 2019 07 25
(210) 502731
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Blizne Łaszczyńskiego k. Warszawy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CRYO-S
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły
ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii.
(111) 327712
(220) 2019 05 27
(210) 500280
(151) 2019 12 09
(441) 2019 07 29
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TERINI
(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 nie-

231

metalowe, 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) 327713
(220) 2019 05 27
(210) 500282
(151) 2019 12 09
(441) 2019 07 29
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIRI
(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 wy-
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godnie 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) 327714
(220) 2019 05 27
(210) 500299
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) KĄDZIOŁKA KRZYSZTOF, Widna Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Idea-KK
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, w tym: pustaki betonowe, pustaki żużlowe, kręgi betonowe, płyty z marmuru
sztucznego, płyty posadzkowe, płyty na cokoły, parapety, okładziny
schodów, okładziny ścienne, grobowce i nagrobki oraz ich elementy.
(111) 327715
(220) 2019 05 30
(210) 500487
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 26
(732) BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Logos Tour
(540)

(531) 03.07.19, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi biur podróży, usługi biur turystycznych, pośrednictwo w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych,
usługi turystyczne, usługi w zakresie planowania podróży, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizowanie zwiedzania, pilotowanie grup wycieczkowych,
przewodnictwo wycieczek, usługi informacji o transporcie, rezerwacje miejsc w podróży, pośrednictwo w sprzedaży biletów, usługi
w zakresie przewozu osób i rzeczy, wynajmowanie pojazdów, 41
działalność wydawnicza, usługi oświatowe i szkoleniowe, organizacja i obsługa konferencji i seminariów, organizacja i obsługa imprez
kulturalnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi
związane z organizacją rozrywki, 43 usługi hoteli i pensjonatów, rezerwacje w hotelach i innych miejscach zakwaterowania, usługi kempingów, domów turystycznych, domów wypoczynkowych, usługi
gastronomiczne, usługi barów, kawiarni, restauracji.
(111) 327716
(220) 2019 05 30
(210) 500488
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 26
(732) BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Podróże na 7 kontynentów z Logos Tour
(540)

(531) 03.07.19, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi biur podróży, usługi biur turystycznych, pośrednictwo w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych,
usługi turystyczne, usługi w zakresie planowania podróży, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizowanie zwiedzania, pilotowanie grup wycieczkowych,
przewodnictwo wycieczek, usługi informacji o transporcie, rezerwacje miejsc w podróży, pośrednictwo w sprzedaży biletów, usługi
w zakresie przewozu osób i rzeczy, wynajmowanie pojazdów, 41

działalność wydawnicza, usługi oświatowe i szkoleniowe, organizacja i obsługa konferencji i seminariów, organizacja i obsługa imprez
kulturalnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi
związane z organizacją rozrywki, 43 usługi hoteli i pensjonatów, rezerwacje w hotelach i innych miejscach zakwaterowania, usługi kempingów, domów turystycznych, domów wypoczynkowych, usługi
gastronomiczne, usługi barów, kawiarni, restauracji.

(111) 327717
(220) 2019 05 30
(210) 500500
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 22
(732) FUNDACJA SMILE TOGETHER UŚMIECHNIJMY SIĘ RAZEM,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMILE TOGETHER
(540)

(531) 02.05.23, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi edukacyjne
świadczone dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci,
usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej
dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, kształcenie ruchowe
dla dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia zorganizowane, dla dzieci
[rozrywka / edukacja], świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych
dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, szkolenia w zakresie kultury
fizycznej dla dorosłych i dzieci.
(111) 327718
(220) 2019 05 30
(151) 2019 12 13
(441) 2019 07 22
(732) WYREMBEK-URBAN KAROLINA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Położna z Sercem
(540)

(210) 500509

(591) biały, różowy, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.14, 02.03.01, 02.05.01, 02.07.01, 02.07.09
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki kosmetyczne, kosmetyki (zestawy), kosmetyki, kremy kosmetyczne, kosmetyki
upiększające, szampony, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, odżywki do włosów, 44 szkoła rodzenia, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, usługi położnicze, usługi informacyjne i doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej kobiet w ciąży i po porodzie, usługi doradcze w zakresie laktacji
i karmienia dzieci, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych
w okresie ciąży i połogu, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych kobiet planujących rodzinę, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie informacji
i edukacja na temat karmienia piersią, świadczenie usług z zakresu
opieki zdrowotnej w środowisku domowym, świadczenie usług medycznych, doradztwo i edukacja medyczna w zakresie ciąży, informacja medyczna, doradztwo i edukacja w dziedzinie rodzenia, edukacja
i fizjologia porodu, konsultacje medyczne, doradztwo dotyczące psy-
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chologicznego łagodzenia dolegliwości leczenia bólu, poza ambulatoryjna opieka medyczna, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia
w okresie ciąży i po porodzie, planowanie rodziny, edukacja i doradztwo w zakresie środków zabezpieczenia, doradztwo w zakresie antykoncepcji, edukacja seksualna, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi opieki poporodowej dla
kobiet, edukacja i porady w zakresie zdrowia publicznego.

(111) 327719
(220) 2019 05 31
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 26
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKIAL w PŁYNIE
(540)

(210) 500569

(591) granatowy, żółty, biały
(531) 26.04.02, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 327720
(220) 2019 06 04
(210) 500665
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 19
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MASPEX
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(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, dietetyczna
żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne,
drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, leki dla
ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze,
musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, napoje dla
niemowląt, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, produkty żywnościowe dla niemowląt, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
dla niemowląt, tabletki witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla
niemowląt, 29 buliony, desery owocowe, dżemy, ekstrakty do zup,
ekstrakty warzywne do gotowania [soki], gotowe produkty z warzyw,
kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, koncentraty
pomidorowe [puree], koncentraty rosołowe, koncentraty zup, konserwowane warzywa, mleko, mleko w proszku do celów spożywczych,
mleczne produkty, owoce konserwowane, owoce przetworzone,
przecier pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetwory owocowe [dżemy], puree z warzyw, sałatki warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa preparowane,
warzywa przetworzone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach,
zabielacze do napojów, zabielacz do kawy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy owocowe, sałatki gotowe, sałatki owocowe, zabielacze
mleczne do napojów, zupy, 30 aromaty do żywności, batony zbożowe, cappuccino, chrupki zbożowe, chrzan [sos przyprawowy], ciasta
[słodkie lub słone], ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka
owsiane, ekstrakty z kawy, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi,
gotowe napoje kawowe, gorąca czekolada, herbata rozpuszczalna,
herbatniki, herbatniki [słodkie lub słone], kakao, kakao do sporządzania napojów, kakao w proszku, kakaowe napoje, kasze spożywcze,
kawa rozpuszczalna, ketchup, lody spożywcze, lody owocowe, lody
wodne [sorbety], mąka, makarony, makaron pełnoziarnisty, mieszanki
kawowe, mieszanki kakaowe, mieszanki przypraw, marynaty, muesli,
musy deserowe, musztarda, napoje na bazie kawy, napoje na bazie
kakao, owoce w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do chleba, pasty czekoladowe [do smarowania], płatki śniadaniowe, płatki owsiane, płatki zbożowe, preparaty kakaowe do sporządzania napojów, przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie
zbóż, przyprawy, sosy, sosy do makaronów, sosy pomidorowe, sosy
w proszku, wyroby cukiernicze, słodziki naturalne, słodziki naturalne w postaci granulowanej, napoje na bazie herbaty z owocowymi
dodatkami smakowymi, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi,
napoje kawowe, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych],
31 świeże owoce i warzywa, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone owoce, 32 bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe
aromatyzowane napoje gazowane, esencje do produkcji napojów,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, cydr bezalkoholowy, koncentraty soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, lemoniada,
mieszane soki owocowe, napoje bezalkoholowe na bazie owoców
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne, napoje witaminizowane, piwo i produkty piwowarskie, piwo, piwo bezalkoholowe, sok
pomidorowy [napój], skoncentrowane soki owocowe, soki owocowe
do użytku jako napoje, soki warzywne [napoje], syropy do napojów,
warzywne napoje typu smoothie, woda mineralna [napoje], napoje
energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw, 33 cydr, cydr
słodki, cydr wytrawny, wino, wino owocowe, 35 doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, kampanie marketingowe,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi importowo-eksportowe, usługi promocyjne i reklamowe, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, produkcja filmów reklamowych, doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, marketing finansowy,
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, marketing dotyczący promocji, marketing imprez i wydarzeń, usługi w zakresie tworzenia marki,
reklama, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne,
usługi w zakresie strategii rozwoju marki, pośrednictwo w zawieraniu
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umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, usługi w zakresie tworzenia marki
(reklama i promocja), organizacja konkursów w celach reklamowych,
36 doradztwo finansowe, transakcje finansowe, badania finansowe,
inwestycje finansowe, inwestowanie w nieruchomości, doradztwo
finansowe i usługi konsultingu finansowego, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych,
pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi finansowe dotyczące nieruchomości,
finansowanie rozwoju produktów, 39 magazynowanie i składowanie, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport],
transport żywności, transport towarów, logistyka transportu, usługi
transportowe, transport i składowanie, usługi transportu żywności,
40 przetwarzanie żywności i napojów, wytłaczanie owoców, konserwowanie napojów i żywności, puszkowanie żywności, 41 organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych],
organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie konkursów, organizacja
konkursów edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie,
organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wykładów edukacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe, usługi edukacyjne dotyczące sportu, 42 tworzenie witryn internetowych, usługi badawczo-rozwojowe, usługi doradztwa
w dziedzinie rozwoju technologicznego, prace badawczo-rozwojowe
nad produktami, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami.

(111) 327721
(220) 2019 06 04
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732)	GRACZ MIROSŁAW, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHITE TAXI
(540)

(111) 327725
(220) 2019 06 19
(210) 501379
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) THE FOOD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SREBRZANKA
(510), (511) 32 woda, w tym woda mineralna, woda mineralizowana,
smakowa woda mineralna, woda źródlana, woda gazowana, woda
niegazowana, woda kokosowa jako napój, woda sodowa, woda gazowana wzbogacona witaminami, bezalkoholowe gazowane napoje
na bazie soków owocowych, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje izotoniczne, napoje
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, 33 alkohole wysokoprocentowe, destylowane napoje, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje
alkoholowe aromatyzowane, wódka.
(111) 327726
(220) 2019 06 25
(210) 501498
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732)	NIEDŹWIECKA IRMINA SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY IMBIR,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Królewska Zielarnia
(540)

(210) 500671

(531) 03.03.01, 03.03.03, 03.03.15, 03.03.24, 25.07.04, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie.
(111) 327722
(220) 2019 06 05
(210) 500729
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732)	AGRO INTEGRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuklinów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Futter Nova 11
(510), (511) 31 nasiona roślin rolniczych i ich mieszanki, nasiona traw
oraz ich mieszanki.
(111) 327723
(220) 2019 06 05
(210) 500735
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732)	AGRO INTEGRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuklinów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Agro integracja
(510), (511) 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 327724
(220) 2019 06 16
(210) 501204
(151) 2019 12 16
(441) 2019 07 29
(732) SCHWAGER AGNIESZKA ANNA, Tczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Solidarity Game
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, gry, coaching, e-learning, materiały edukacyjne.

(591) brązowy, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.15
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, prace biurowe, usługi sklepów detalicznych
sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny
osobistej, 39 pakowanie prezentów, pakowanie towarów na upominki,
pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 41 warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi
edukacyjne z zakresu farmacji, medyczne usługi edukacyjne.
(111) 327727
(220) 2019 06 26
(210) 501578
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) KACPRZAK IWONA AKADEMIA PAMIĘCI, Książenice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKADEMIA PAMIĘCI
(540)

(591) zielony, granatowy, fioletowy, pomarańczowy, żółty,
niebieski
(531) 26.04.01, 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych
i seniorów, szkolenia z technik pamięci, szybkiego czytania, efektywnej nauki i rozwoju osobistego.
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(111) 327728
(220) 2019 07 01
(210) 501797
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) Stawikowska Agnieszka, Tczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Skillsgarden
(510), (511) 41 nauczanie, szkolenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna.
(111) 327729
(220) 2019 07 03
(210) 501836
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 19
(732) BARGIEL ANDRZEJ SPORT PROMOTION, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNT LEÔNES HERITAGE
(540)

(531) 03.01.01, 03.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, preparaty kosmetyczne, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty do pielęgnacji
włosów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
6 metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych,
drobne wyroby metalowe, kasy pancerne, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, sprzęt wspinaczkowy z metalu, sprzęt alpinistyczny metalowy: raki, czekany, karabinki, uprzęże, haki, 9 urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki
do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, elektryczne, elektroniczne fotograficzne i optyczne urządzenia i sprzęt, urządzenia do nagrywania, transmisji odtwarzania
dźwięku i obrazu, nośniki dźwięku i obrazu, gry komputerowe, filmy aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, kompasy komputerowe mapy cyfrowe, 11 urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 14 biżuteria, ozdoby
(biżuteria), instrumenty horyzontalne i chronometryczne, stopery, okulary i okulary przeciwsłoneczne, towary z metali szlachetnych i ich stopów
lub pokryte nimi nie ujęte w innych klasach, zegary i zegarki, 16 papier,
karton, torby, torebki i opakowania z papieru lub folii, materiały drukarskie, fotografie, plakaty, kartki pocztowe, artykuły piśmienne i biurowe
z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze do pisania, czasopisma, książki,
gazety, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, katalogi, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, drukowane wzory na odzież, notesy, zeszyty, drukowane
zaproszenia, mapy geograficzne, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 20 meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki niemetalowe, do przechowywania lub transportu,
materace, pokrowce na odzież, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, artykuły stołowe, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, sprzęt do czyszczenia, termosy, 22 liny i sznury, w tym
wspinaczkowe, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzonej
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, namioty i brezenty,
siatki, żagle, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych
ilościach, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, sznury
i sznurki, plandeki, 24 wyroby włókiennicze i tekstylne, ręczniki, koce
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i obrusy, maty na stół, pledy podróżne, pościel, flagi i proporczyki, śpiwory, torby na śpiwory, wkładki do śpiwora, 25 odzież i odzież sportowa,
nakrycia głowy, obuwie, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt sportowy oraz akcesoria do niego, karty do gry, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, narty, wiązania narciarskie, deski snowboardowe, łyżwy, deski surfingowe, deskorolki, ochraniacze do uprawiania
sportów, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
marketing imprez i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, sponsoring promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, usługi sprzedaży, w tym sprzedaży żywności, usługi
prowadzenia sprzedaży towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo-ozdobnym z wymienionymi w przedmiotowym zgłoszeniu
towarami: produkty perfumeryjne, preparaty kosmetyczne, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty do pielęgnacji
włosów, produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych,
drobne wyroby metalowe, kasy pancerne, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, sprzęt wspinaczkowy z metalu, sprzęt alpinistyczny metalowy: raki, czekany, karabinki, uprzęże, haki, urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki
do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, elektryczne, elektroniczne, fotograficzne i optyczne urządzenia i sprzęt, urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania
dźwięku i obrazu, nośniki dźwięku i obrazu, gry komputerowe, filmy,
aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, kompasy, komputerowe mapy cyfrowe, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, biżuteria,
ozdoby (biżuteria), instrumenty horyzontalne i chronometryczne, stopery, okulary i okulary przeciwsłoneczne, towary z metali szlachetnych
i ich stopów lub pokryte nimi, nie ujęte w innych klasach, zegary i zegarki,
papier, karton, torby, torebki i opakowania z papieru lub folii, materiały
drukarskie, fotografie, plakaty, kartki pocztowe, artykuły piśmienne i biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze do pisania, czasopisma,
książki, gazety, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, katalogi, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, drukowane wzory na odzież, notesy, zeszyty,
drukowane zaproszenia, mapy geograficzne, skóra i imitacje skóry, skóry
zwierzęce, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, meble, lustra, ramki
obrazów, pojemniki niemetalowe, do przechowywania lub transportu,
materace, pokrowce na odzież, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, artykuły stołowe, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, sprzęt do czyszczenia, termosy, liny i sznury, w tym wspinaczkowe, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem
papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, namioty i brezenty, siatki,
żagle, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, sznury
i sznurki, plandeki, wyroby włókiennicze i tekstylne, ręczniki, koce i obrusy, maty na stół, pledy podróżne, pościel, flagi i proporczyki, śpiwory, torby na śpiwory, wkładki do śpiwora, odzież i odzież sportowa, nakrycia
głowy, obuwie, gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt
sportowy oraz akcesoria do niego, karty do gry, ozdoby choinkowe,
sprzęt do gier wideo, narty, wiązania narciarskie, deski snowboardowe,
łyżwy, deski surfingowe, deskorolki, ochraniacze do uprawiania sportów,
piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 39 transport, pakowanie i składowanie
towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, fankluby, organizacja imprez rozrywko-
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wych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, w tym wspinaczki górskiej, organizacja wypraw podróżniczych,
wspinaczek górskich, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie klubowych obiektów,
sprzętu rekreacyjnego i sportowego, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi szkół-edukacja, w tym szkoły sportowe, zajęcia
sportowe i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć
rekreacyjnych czy wypraw podróżniczych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek,
magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej oraz udostępnianie ich w sieci internetowej, radiowe programy rozrywkowe, 43 dostarczanie żywności i napojów, usługi hotelowe i gastronomiczne, 44 opieka
medyczna, usługi kosmetyczne, usługi fizjoterapeutyczne i masaże.

(111) 327730
(220) 2019 07 03
(210) 501839
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 19
(732) KASPRZAK MARCIN, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Credomedica
(510), (511) 36 analizy finansowe, biura informacji kredytowej, dotacje, działalność poręczeniowa, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w zakresie kredytowania, kredytowanie pod zastaw, kredyty ratalne, lokaty kapitału, leasing, operacje finansowe: pośrednictwo kredytowe, usługi finansowe, w tym dla usług medycznych
i paramedycznych, transakcje finansowe, tworzenie funduszów inwestycyjnych, umowy kredytowe: udzielanie pożyczek, w tym usługi
on-line, wycena finansowa, wsparcie finansowe firm, w tym inwestycyjne, udzielanie kredytów, organizowanie kredytów, doradztwo
kredytowe, usługi doradcze dotyczące kredytów, pośrednictwo
w umowach kredytowych, usługi w zakresie informacji kredytowej,
usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, doradztwo finansowe
związane z usługami kredytowymi, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe.
(111) 327731
(220) 2019 07 03
(210) 501850
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 19
(732) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM.
LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIRRI.PL
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie nauk biologicznych
i medycznych, bakteriologii i biotechnologii, organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń i festiwali w celach edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, 42 badania naukowe, badania i analizy
naukowe, badania naukowe do celów medycznych, badania mikrobiologiczne, badania, testy i analizy bakteriologiczne, doradztwo
w zakresie bakteriologii, badania, testy i analizy biotechnologiczne,
doradztwo w zakresie biotechnologii.
(111) 327732
(220) 2019 07 03
(210) 501852
(151) 2019 12 17
(441) 2019 08 19
(732) MAJEWSKI JAKUB CHEMIX, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEMIX HURTOWNIA CHEMICZNA
(540)

(591) czerwony, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów:chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, chemiczne środki oczyszczające do użytku w przemysłowych procesach produkcyjnych, chemikalia przemysłowe, preparaty
chemiczne do użytku przemysłowego, produkty chemiczne do celów
przemysłowych, środki chemiczne dla przemysłu, substancje chemiczne do celów przemysłowych, papier toaletowy, ręczniki papierowe.

(111) 327733
(220) 2019 07 03
(210) 501854
(151) 2019 12 02
(441) 2019 08 12
(732) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM.
LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIRRI-PL
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie nauk biologicznych
i medycznych, bakteriologii i biotechnologii, organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń i festiwali w celach edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, 42 badania naukowe, badania i analizy
naukowe, badania naukowe do celów medycznych, badania mikrobiologiczne, badania, testy i analizy bakteriologiczne, doradztwo
w zakresie bakteriologii, badania, testy i analizy biotechnologiczne,
doradztwo w zakresie biotechnologii.
(111) 327734
(220) 2019 07 04
(210) 501868
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) SENIOR PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENIOR PARK dom opieki i wsparcia
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi domów opieki.
(111) 327735
(220) 2019 07 04
(210) 501877
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 12
(732)	HOTEL-RESTAURACJA DELICJUSZ SADŁOCHA SPÓŁKA
JAWNA, Trzebaw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DELLO RISTORANTE
(510), (511) 29 zupy, zupy (składniki do sporządzania-), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, chowder (zupa rybna), zupy z makaronem, sałatki warzywne, sałatki drobiowe, sałatki gotowe, sałatka z kurczaka,
pokrojone sałatki warzywne, sałatki podawane na przystawkę, ryby,
ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, filety rybne, filety z piersi kurczaka, cielęcina, jagnięcina pieczona, wołowina, steki wołowe, steki
z ryb, steki z mięsa, kurczak, rosół [zupa], wędliny, przystawki na bazie warzyw, przystawki gotowe do spożycia, składające się przede
wszystkim z owoców morza, dziczyzna, golonka, schab wieprzowy,
krojone owoce, mrożone owoce, szynka, kaczka gotowana, 30 makarony, makarony do zup, ciasta [słodkie lub słone], potrawy z makaronu, potrawy składające się głównie z ryżu, pizza, spaghetti i klopsy,
ryba w cieście, ravioli [gotowe], świeża pizza, wyroby piekarnicze
z warzywami i rybami, spaghetti, tiramisu, sernik, szarlotka, lody,
lody z owocami, dania na bazie ryżu, 43 usługi restauracyjne, usługi barów i restauracji, restauracje dla turystów, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, pizzerie,
usługi w zakresie bankietów, usługi kateringowe, bary.
(111) 327736
(220) 2019 07 04
(151) 2019 12 02
(441) 2019 08 12
(732) FUNDACJA COOPERATIVA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CUUD Coaching Oddechem

(210) 501892
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(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, 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,
rekrutacja personelu, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 41
edukacja, coaching, doradztwo zawodowe, nauczanie indywidualne.

(111) 327737
(220) 2019 07 04
(210) 501895
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 12
(732)	HOTEL-RESTAURACJA DELICJUSZ SADŁOCHA SPÓŁKA
JAWNA, Trzebaw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DELICJUSZ
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, usługi w zakresie
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w kręgle, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry
w bilard, organizowanie balów, zapewnianie sal balowych, 43 informacja
hotelowa, usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania
hotelowego, usługi hoteli i moteli, organizowanie posiłków w hotelach,
zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach,
świadczenie usług przez hotele i motele, rezerwacja pokojów hotelowych
dla podróżnych, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacje miejsc w hotelach, organizowanie
zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach,
świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, udostępnianie
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi w zakresie
rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi
informacyjne związane z hotelami, informacja na temat hoteli, pensjonaty, rezerwowanie pokojów dla podróżnych, usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania
przez Internet, wycena zakwaterowania w hotelach, organizacja przyjęć
weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy,
udostępnianie sal konferencyjnych, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie sal konferencyjnych, udostępnianie
pomieszczeń na spotkania, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), organizowanie bankietów,
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety,
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(111) 327738
(220) 2019 07 05
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 12
(732)	ANAHATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) heal yourself
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.13.01

(210) 501896
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(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie klubów zdrowia i porady w tym zakresie, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, promowanie wydarzeń specjalnych, marketing imprez i wydarzeń, reklama, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, reklama
banerowa, reklama na bilbordach, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklama w Internecie,
usługi udostępniania reklam i informacji sponsorowanych na blogach internetowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem błoga, wynajmowanie przestrzeni na umieszczenie reklam i ogłoszeń, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materiałów
reklamowych, wyszukiwanie informacji z plików komputerowych
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej (on-line) następujących towarów: świece, świece zapachowe, świece zapachowe aromaterapeutyczne, kosmetyki, kosmetyki
naturalne, stroje do jogi, koszulki do jogi, spodnie do jogi, topy
do jogi, biustonosze sportowe, maty do jogi, artykuły sportowe
do jogi, paski do jogi, bloczki do jogi, chusty do jogi, piłki gimnastyczne do jogi, poduszki do medytacji, 41 usługi w zakresie szkoleń
i warsztatów, szkolenia w zakresie zdrowia i wellness, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, udostępnianie filmów online nie do pobrania, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], trening
jogi, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami
w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi w zakresie nauczania
i kształcenia, usługi w zakresie dzienników internetowych, mianowicie, blogów zawierających informacje i opinie, publikowanie on-line
elektronicznych folderów, albumów, atlasów, kalendarzy, przewodników, książek i czasopism, usługi edukacyjne dotyczące medytacji,
44 usługi klubów zdrowia [zdrowie].

(111) 327739
(220) 2019 07 05
(210) 501905
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 12
(732) KULIŚ TOMASZ EXPERYMENTARIUM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EXPERYMENTARIUM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, pamiątek, zestawów edukacyjnych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, pamiątkami, zestawami edukacyjnymi, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie konkursów
(edukacja lub rozrywka), organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), usługi
muzeów (wystawy), usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe,
usługi w zakresie oświaty (nauczanie).
(111) 327740
(220) 2019 07 05
(210) 501911
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 19
(732) MILCZARKIEWICZ KATARZYNA K&P, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Hashi Control
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 327741
(220) 2019 07 05
(210) 501915
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) ŻYBULA MACIEJ LEONARD SOCIAL ART STUDIO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bees & Honey
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(540)

(591) ciemnobrązowy, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, 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 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, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych
i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, stenografia,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 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 on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, 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 public relations,
usługi relacji z mediami, 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 zakresie zamówień
handlowych, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja
radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami,
przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio,
telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne,
usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie
modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 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 elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy
korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii,
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie
dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przedstawienia teatralne [produkcja], przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (in-
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nych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły
z internatem, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, udostępnianie filmów on-line 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 edukacyjne świadczone przez
asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], 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 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,
usługi związane z dyskotekami, wynajem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych,
wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe
uczelnie [edukacja], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania naukowe, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 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,
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako
usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie wizytówek, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi
kartograficzne, 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.
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(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa,
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 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, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów
reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 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 on-line w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, 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 public relations, usługi relacji z mediami, 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 środ-
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kach 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 zakresie zamówień handlowych, 38 agencje informacyjne,
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi poczty głosowej, usługi
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej],
usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi
trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie
wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 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
elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie
scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przedstawienia teatralne [produkcja],
przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc
na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych,
sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia
filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, udostępnianie filmów on-line 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 edukacyjne świadczone
przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],

usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, usługi muzeów [wystawy], 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 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, usługi związane z dyskotekami, wynajem urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki,
wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie
spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania naukowe, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 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, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie wizytówek, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi kartograficzne, 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) 327743
(220) 2019 07 05
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 19
(732) ROMANIEC ARTUR, Górno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CYDLER
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 501919

(111) 327744
(220) 2019 07 05
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 19
(732) CHWALISZ MATEUSZ, Syców (PL)
(540) (znak słowny)
(540) chwalisz band

(210) 501932
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(510), (511) 41 usługi koncertów śpiewu, doradztwo w zakresie
planowania przyjęć, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, informacja
o imprezach rozrywkowych, imprezy taneczne, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, koncerty muzyczne
na żywo, organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizacja przyjęć, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja i prowadzenie balów, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych,
organizowanie rozrywki, organizowanie koncertów muzyki pop, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez
tanecznych, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], pisanie piosenek, organizowanie występów na żywo, organizowanie występów muzycznych na żywo, organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie
widowisk muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja przedstawień muzycznych, prezentacja imprez rozrywkowych
na żywo, prezentacja koncertów, produkcja przedstawień na żywo,
produkcja przedstawień muzycznych, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów,
produkcja koncertów muzycznych, prezentacja występów zespołów
muzycznych na żywo, przedstawienia muzyczne, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych, produkcja widowisk na żywo, rezerwacja sal na imprezy
rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, realizacja
imprez rozrywkowych na żywo, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, przygotowywanie tekstów do publikacji,
przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych, rozrywka w postaci koncertów, reżyserowanie przedstawień muzycznych, rozrywka z udziałem muzyki, rozrywka w postaci występów
orkiestr, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie obiektów i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo,
udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków,
udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych
za pośrednictwem sieci online i Internetu, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, usługi festiwali muzycznych, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem koncertów, usługi orkiestry, usługi miksowania muzyki, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi prowadzących uroczystości
w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wokalną, usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, usługi
rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, usługi rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci
występów na żywo, usługi rozrywkowe, usługi rozrywki muzycznej
świadczone przez grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, usługi rozrywkowe w zakresie
muzyki jazzowej, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów
muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów muzycznych
grup wokalnych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów
muzycznych na żywo, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo,
usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi występów grup muzycznych na żywo,
usługi w zakresie sal tanecznych, zapewnianie sal balowych, zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie przedstawień na żywo,
występy zespołów muzycznych na żywo, występy zespołów rockowych na żywo, występy muzyczne na żywo, występy muzyczne
i piosenkarskie, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, nagrywanie muzyki, produkcja muzyczna, koncerty muzyczne,
widowiska muzyczne, usługi prezenterów muzyki, organizowanie
koncertów muzycznych, usługi koncertów muzycznych, obsługa
koncertów muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych,
publikowanie tekstów muzycznych, produkcja nagrań muzycznych,
przedstawienia muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo,
produkcja muzycznych filmów wideo, usługi imprez muzycznych
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na żywo, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, usługi
rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi w zakresie
obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, organizowanie koncertów, organizowanie balów, obsługa sal
tanecznych, organizowanie pokazów tanecznych, udostępnianie sal
do tańca i ich wyposażenia, usługi planowania przyjęć, prowadzenie
imprez rozrywkowych, konkursy muzyczne, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych.

(111) 327745
(220) 2019 07 05
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) PAŹ ALDONA PAZADI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LODO jadacz
(540)

(210) 501940

(591) czarny, różowy, niebieski, biały
(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.06,
26.11.08, 26.11.10, 08.01.18
(510), (511) 30 lody własnej produkcji, 35 usługi sprzedaży lodów
własnej produkcji .
(111) 327746
(220) 2019 07 08
(210) 501950
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) CENTRUM ADMINISTRACYJNE MAZOVIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Praha nove kino
(540)

(591) żółty, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.09, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 16 albumy, portrety, reprodukcje graficzne, fotografie, rysunki, plakaty, obrazy, bilety, druki, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, książki, śpiewniki, komiksy, nalepki, naklejki, karty muzyczne z życzeniami, karty okolicznościowe, 35 prowadzenie
usług w zakresie: analizy kosztów, badania opinii publicznej, badania
rynku, sondaże, opinie, doradztwo specjalistyczne w sprawie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych-próbek,
druków, prospektów i broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, reklama
prasowa, radiowa i telewizyjna, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych oraz wyszukiwanie danych w plikach
komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka
tekstów, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów,
powielanie dokumentów, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi lub produkcyjnymi, zakupy produktów usług dla innych
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przedsiębiorstw, zarządzanie profesjonalne działalnością artystyczną, 38 prowadzenie usług w zakresie: agencji informacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przez sieć komputerową,
łączność przez terminale komputerowe, ogłoszenia elektroniczne,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, 41 prowadzenie
usług w zakresie doradztwa zawodowego, w zakresie dystrybucji
i produkcji filmów, usługi związane z organizacją i obsługą dyskotek
z uwzględnieniem projekcji filmów, studia filmowe, produkcji filmów,
kompozycji muzycznych, wypożyczanie filmów, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi reporterskie, fotoreportaży, fotografia, rozrywka lub nauczanie prowadzone w klubach
filmowych, kształcenie praktyczne w zakresie wiedzy i umiejętności
filmowych poprzez pokazy, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych z zakresu produkcji filmów, nocne kluby filmowe,
studia filmowe, studia nagrań, nagrywanie i filmowanie na taśmach
wideo, obsługa sal kinowych, montaż taśm wideo, produkcja filmów,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach
wideo, wykonywanie mikrofilmów, wypożyczanie filmów dla kin,
wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie kamer
i kaset wideo, wypożyczanie sprzętu audio, publikowanie książek
i mikro-wydawnictw, publikowanie elektroniczne on-line książek
i periodyków, usługi tłumaczenia, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, informacja o imprezach rozrywkowych i reklamowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, planowanie
przebiegu przyjęć z dziedziny kultury lub edukacji, rezerwacja miejsc
na spektakle, rozrywka, użytkowanie sal kinowych, realizacja i wystawianie spektakli z zakresu historii filmu i technik ich realizacji, sporządzanie napisów np. do filmów w wersji oryginalnej, 42 prowadzenie
usług w zakresie: doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerów, aktualizacja oprogramowania komputerów, powielanie oprogramowania komputerów,
programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych
przez programy komputerowe, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania
komputerów, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi projektantów
mody, 43 prowadzenie usług w zakresie: usługi barowe, bary szybkiej obsługi-snack-bary, kafeterie, kawiarnie, oferowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, przygotowywanie dań-żywność i napoje na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje,
restauracje samoobsługowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, 45
zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.

(111) 327747
(220) 2019 07 08
(210) 501961
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 12
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZMUGLER
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty
i płyny do nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia elektroniczne
do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, kartridże
do papierosów elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia
papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów
elektronicznych, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid]
zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych
[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w płynie
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych
inne niż olejki eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektroniczne, filtry do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla
palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące do papierosów
elektronicznych, przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy nie z meta-

lu szlachetnego, 35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line.

(111) 327748
(220) 2019 07 08
(210) 501962
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 12
(732) BCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BCAST
(510), (511) 9 aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania radiowego,
interaktywne oprogramowanie komputerowe, interfejsy komputerowe,
nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, oprogramowanie komputerowe, platformy oprogramowania komputerowego, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, przenośny
radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, urządzenia do transmisji, zespoły
nadawcze [telekomunikacja], anteny, urządzenia do łączności bezprzewodowej, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji
treści multimedialnych, anteny radiowe, anteny sygnałowe, anteny do sygnałów radiowych, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, anteny jako urządzenia komunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny,
urządzenia telekomunikacyjne, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe,
urządzenia do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, urządzenia
i przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne do użytku w sieciach radiofonii komórkowej, urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, sprzęt
do zapisu danych, urządzenia do nagrywania obrazu, nadajniki cyfrowe,
37 naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego do urządzeń przetwarzających dane, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa
sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, montaż i naprawa anten, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu komunikacyjnego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 38 dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, doradztwo
w zakresie telekomunikacji, informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie informacji,
transmisja, w tym cyfrowa, danych, dźwięku i obrazu, także przez radio,
telewizję, drogą satelitarną, kablową, przez eter i elektronicznie, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, usługi doradcze
i konsultacyjne związane z łącznością bezprzewodową i sprzętem do łączności bezprzewodowej, usługi łączności cyfrowej, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi
telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, usługi transmisyjne, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, transmisja danych, przesyłanie informacji cyfrowych, przekazywanie
informacji za pomocą radia, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, przesyłanie informacji drogą on-line, usługi telekomunikacyjne
pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych sieci
komórkowych, usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne,
usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi w zakresie transmisji i odbioru danych za pomocą środków telekomunikacyjnych,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet,
intranet i extranet, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, transfer cyfrowy
danych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, nadawanie bezprzewodowe, 42 badania
i konsultacje w zakresie projektów technicznych, doradztwo radiowo-techniczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, instalacja i utrzymanie programów komputerowych,
inżynieria techniczna, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
i sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz oprogramowania
i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie projektów technicznych, usługi
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doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, usługi
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie audytu i analizy
systemów informatycznych i oprogramowania komputerowego, platforma jako usługa [PaaS], projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, analiza sygnałów telekomunikacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem komputerów
i oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
do opracowywania stron internetowych, monitoring systemów sieciowych, doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, usługi monitorowania systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, projektowanie i opracowywanie
aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych,
usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, opracowywanie systemów do przesyłania danych, wypożyczanie
oprogramowania użytkowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
wypożyczania oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego.

(111) 327749
(220) 2019 07 08
(210) 501970
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 12
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BELFERKA
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty
i płyny do nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia elektroniczne
do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, kartridże
do papierosów elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia
papierosów elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów
elektronicznych, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid]
zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych
[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w płynie
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektroniczne, filtry do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla
palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące do papierosów
elektronicznych, przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, 35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line.
(111) 327750
(220) 2019 07 08
(210) 501973
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) STOWARZYSZENIE PRO REGIONE, Chmielnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #TAKdlaPszczół
(540)

(591) żółty, szary
(531) 03.13.04, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.03
(510), (511) 16 książki edukacyjne, publikacje edukacyjne, drukowane
materiały edukacyjne, podręczniki edukacyjne, publikacje drukowane,
publikacje periodyczne drukowane, 35 marketing imprez i wydarzeń,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, promowanie wydarzeń specjalnych, organizowanie targów handlowych,
organizacja targów handlowych, organizowanie targów i wystaw,
organizowanie i prowadzenie targów handlowych, promocja tar-

243

gów do celów handlowych, usługi organizowania targów i wystaw
handlowych, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, 36 organizowanie wydarzeń
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, programy telewizyjne (transmisja-), transmisja wideo na żądanie, usługi transmisji
wideo na żądanie, 41 szkolenia edukacyjne, organizacja szkoleń, zapewnianie szkoleń online, wydawanie prospektów, wydawanie katalogów, wydawanie czasopism, wydawanie gazet, usługi wydawnicze,
usługi edukacyjne, pokazy edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze,
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyjnych, usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych,
produkcja programów dokumentalnych, produkcja telewizyjna, radiowe programy rozrywkowe, 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, publikacja kalendarzy, publikacja czasopism, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji
elektronicznych, publikacja broszur, publikowanie gazet, periodyków,
katalogôw i broszur, 44 usługi pszczelarskie, usługi weterynaryjne,
usługi weterynaryjne i rolnicze, weterynaryjne usługi doradcze.

(111) 327751
(220) 2019 07 08
(210) 501977
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732)	HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HAGMED RAWA
(540)

(591) niebieski
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.04, 07.03.02
(510), (511) 5 środki do użytku medycznego, 10 produkty diagnostyczne do celów medycznych, narzędzia medyczne-cewniki, sądy,
probówki, elektrody.
(111) 327752
(220) 2019 07 08
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 19
(732) OSTROWSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HEWRA
(540)

(210) 501978

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 327753
(151) 2019 12 10

(220) 2019 07 08
(441) 2019 08 19

(210) 501979
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(732) SARWA MARTA ELŻBIETA WYDAWNICTWO ARMORYKA,
Sandomierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a wydawnictwo armoryka
(540)

(531) 25.01.25, 25.07.08, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.21, 27.05.01
(510), (511) 41 publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
udostępnianie publikacji elektronicznym, nie do pobrania.
(111) 327754
(220) 2019 07 08
(210) 501980
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 12
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARIONETKA
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych,
waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny
do nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji
nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów
elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów
elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych,
płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający
glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w płynie stosowane
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektroniczne, filtry
do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące do papierosów elektronicznych,
przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego,
35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.
(111) 327755
(220) 2019 07 08
(210) 501981
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 12
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FETYSZKA
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych,
waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny
do nich, elektroniczne fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji
nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów
elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów
elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych,

płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający
glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w płynie stosowane
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektroniczne, filtry
do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące do papierosów elektronicznych,
przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego,
35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.

(111) 327756
(220) 2019 07 08
(210) 501985
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732)	NIEWIADOMSKI MAREK KRZYSZTOF, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ultra ubezpieczenia
(540)

(591) jasnobrązowy, niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi zarządzania
ubezpieczeniami, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami,
informacja o ubezpieczeniach, doradztwo ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, organizowanie ubezpieczenia, usługi agencji
ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, administracja
w zakresie ubezpieczeń, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, świadczenie usług
ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego,
usługi ubezpieczeniowe, usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu.
(111) 327757
(220) 2019 07 08
(210) 501987
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732) PASZE BIOS RAFAŁ GŁOWA SPÓŁKA JAWNA,
Kochanowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASZEBIOS doświadczenie, technologia wiedza
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, żółty
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.02.01, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 produkty rolne nie ujęte w innych klasach z wyłączeniem roślin i kwiatów naturalnych oraz materiałów do rozmnażania
roślin, pasze i karmy dla zwierząt i ptaków, dodatki do pasz, ziarno
jako pasza dla zwierząt, odpady gorzelniane jako pasza dla zwierząt,
wapno do pasz, proteiny dla zwierząt, sól dla bydła, pasze i karmy
dla ryb, surowce do produkcji pasz dla zwierząt, drożdże paszowe
do produkcji pasz dla zwierząt.
(111) 327758
(220) 2019 07 08
(210) 502000
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 12
(732) PACHOLEWSKA-URGACZ IRENA KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO LAW FIRST, Sosnowiec (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LAW FIRST
(540)
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(540)

(591) czerwony, biały
(531) 05.09.24, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 pizza, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, publikacje elektroniczne, pliki multimedialne do pobrania, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, biuletyny elektroniczne do pobrania, edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, e-booki, książki audio, podręczniki
szkoleniowe w formacie elektronicznym, nagrania audio i wideo, podcasty, videocasty, terminarze i organizery do pobrania, które można
wydrukować, 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, materiały edukacyjne i szkoleniowe, kalendarze,
książki, podręczniki edukacyjne, 41 edukacja, nauczanie i szkolenia,
usługi edukacyjne dotyczące prawa, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych, pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizacja webinariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych,
szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów szkoleniowych, kursy szkoleniowe
w dziedzinie prawa, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, 45 usługi prawne, usługi prawne z zakresy prawa pracy, usługi
radców prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie informacji związanej
ze sprawami prawnymi, doradztwo w sporach sądowych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, usługi arbitrażu
w zakresie stosunków pracowniczych, usługi konsultacyjne w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, badania [wyszukiwanie] w zakresie
informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych, sporządzanie
ekspertyz prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, usługi
prawne dotyczące praw własności intelektualnej.
(111) 327759
(220) 2019 07 08
(210) 502003
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 12
(732)	GRUPA CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIZZA CEZAR
(510), (511) 30 pizza, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 327760
(220) 2019 07 08
(210) 502004
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 19
(732)	GRUPA CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA CEZAR

(111) 327761
(220) 2019 07 08
(210) 502050
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) SARNA JOLANTA F.H.U. SARNA PRAWDZIWE LODY,
Ząbkowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARNA prawdziwe lody
(540)

(591) brązowy, złoty, różowy, biały, beżowy
(531) 08.01.18, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, lody włoskie, lody truflowe, lody
owocowe, lody wielosmakowe, sorbety, lody mleczne, lody zawierające czekoladę, lody z owocami, lody bez mleka, lody na patyku,
lody w proszku, lody na bazie jogurtu, lody o smaku czekoladowym,
mieszanki na sorbety, jogurt mrożony jako lody spożywcze, mrożone
wyroby cukiernicze zawierające lody, lody owocowe w postaci batonów, napoje na bazie kawy zawierające lody, lody wodne o smaku
owocowym w postaci lizaków, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi
barów kawowych, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
serwowanie jedzenia i napojów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, lodziarnie.
(111) 327762
(220) 2019 07 12
(210) 502222
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) STUDZIŃSKI JANUSZ, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOBALIA
(510), (511) 35 usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, zarządzanie bazami danych, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane usługi
w zakresie zarządzania bazami danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, reklama i marketing,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie marketingu produktów, dostarczanie informacji marketingowych,
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie marketingu baz danych, marketing towarów i usług na rzecz innych, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe
zarządzanie plikami, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, usługi
w zakresie porównywania cen, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
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handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, usługi w zakresie informacji
handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz
danych, 38 zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, udostępnianie forów internetowych online, zapewnianie dostępu do forów internetowych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów
rozmów chatroomów oraz forów internetowych, zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, 42 obsługiwanie wyszukiwarek,
udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, utrzymywanie baz danych,
odtwarzanie baz danych, projektowanie i opracowywanie baz danych,
instalacja oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, usługi związane z opracowywaniem
baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, programowanie
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
przechowywanie danych elektronicznych, instalacja, konfigurowanie
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie,
naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego.

(111) 327763
(220) 2019 07 11
(210) 502143
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 19
(732) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.KG, Köln (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAMANT BIO CUKIER KOKOSOWY 100% Z NATURY
(540)

(591) niebieski, czerwony, zielony, szary, brązowy, biały
(531) 05.03.13, 05.07.06, 19.03.03, 26.02.01, 26.02.16, 26.02.18, 26.02.19,
26.03.04, 26.03.11, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 25.01.15, 27.07.01
(510), (511) 30 cukier.
(111) 327764
(220) 2019 07 11
(210) 502147
(151) 2019 12 03
(441) 2019 08 19
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERISA
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 11 umywalki łazienkowe.

(111) 327765
(220) 2019 07 11
(210) 502157
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Suwon-Si (KR)
(540) (znak słowny)
(540) Samsung Jet
(510), (511) 7 odkurzacze roboty, zmywarki do użytku domowego,
pralki do użytku domowego, odkurzacze, torby do odkurzaczy, skraplacze zewnętrzne, mianowicie zewnętrzne skraplacze powietrzne
do klimatyzatorów.
(111) 327766
(220) 2019 07 12
(210) 502179
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) melatonplus
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(111) 327767
(220) 2019 07 12
(210) 502187
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) BUSINESS ONLINE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bos BUSINESS ONLINE SERVICES
(540)

(591) granatowy, biały, pomarańczowy
(531) 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, wyszukiwanie
informacji w plikach i komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami i bazami danych, komputerowe przetwarzanie
danych, usługi elektronicznego magazynowania danych lub dokumentów, kompilacja komputerowych baz danych, usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia oprogramowania i wdrażania systemów informatycznych, usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej,
tworzenie komputerowych baz danych, 42 zarządzanie projektami
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, opracowywanie systemów komputerowych, usługi konfiguracji sieci komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych, przygotowywanie
programów komputerowych do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych,
usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów,
tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie
i oprogramowaniu komputerowym, udzielanie informacji na temat
projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci
komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, usługi doradztwa informatycznego, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie projektami
informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego,
licencjonowanie programów komputerowych.
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(111) 327768
(220) 2019 07 12
(210) 502190
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732)	EXTREME ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EXTREME ROBOTICS
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, wyszukiwanie informacji w plikach i komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami i bazami danych, komputerowe przetwarzanie danych,
usługi elektronicznego magazynowania danych lub dokumentów, kompilacja komputerowych baz danych, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia oprogramowania i wdrażania systemów informatycznych, usługi komputerowego przetwarzania informacji
z zakresu działalności gospodarczej, tworzenie komputerowych baz danych, 42 zarządzanie projektami komputerowymi, analizy systemów
komputerowych, opracowywanie systemów komputerowych, usługi
konfiguracji sieci komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych,
przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów,
tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, udzielanie informacji na temat projektowania
i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
usługi doradztwa informatycznego, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie programów komputerowych.
(111) 327769
(220) 2019 07 12
(210) 502192
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), przybory szkolne [artykuły piśmienne], 35 obróbka tekstów, usługi edycji tekstów, 41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, sprawdziany edukacyjne,
usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), tłumaczenia, tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.
(111) 327770
(151) 2019 12 17

(220) 2019 07 12
(441) 2019 09 02

(210) 502194
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(732)	GRZĄDZIELA ŁUKASZ GEO TOP ART F.H.U.P., Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZASOHOLICY
(510), (511) 14 akcesoria do zegarków, chronografy do użytku jako zegarki, chronografy-zegarki, cyferblaty do zegarków, czasomierze-zegarki, części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, klamerki do zegarków, koronki do zegarków, mechanizmy do zegarków, metalowe
paski do zegarków, nylonowe paski do zegarków, paski do zegarków,
paski do zegarków na rękę, paski do zegarków nie skórzane, paski do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, paski do zegarków wykonane z materiałów syntetycznych, paski z tworzyw sztucznych do zegarków, pudełka na zegarki, skórzane paski do zegarków, skrzynki
na zegarki, tarcze do artykułów zegarmistrzowskich, tarcze do zegarków,
tarcze-zegarmistrzostwo, wskazówki do zegarków, wskazówki do zegarów i zegarków, wskazówki do zegarów [produkcja zegarów i zegarków],
wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, zegarki automatyczne, zegarki damskie, zegarki dla płetwonurków, zegarki do nurkowania, zegarki kwarcowe, zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie, zegarki mechaniczne z automatycznym nakręcaniem, zegarki na rękę, zegarki wykonane z metali
szlachetnych lub nimi powlekane, zegarki z insygniami, zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi powlekane, zegary na biurko, zegary
w obudowie, zegarki ze złota, zegary zawierające elementy ceramiczne,
35 administrowanie konkursami w celach reklamowych, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych,
kampanie marketingowe, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy,
kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, marketing
bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing afiliacyjny, marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing towarów i usług
na rzecz innych, marketing ukierunkowany, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji
medialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez i wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach
reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie targów i wystaw,
pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych,
planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, projektowanie
logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja sprzedaży,
promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio
online za pośrednictwem strony internetowej, promowanie projektów
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem
strony internetowej, promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie
towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam
zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie
reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
prezentacji w celach reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich,
publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, redagowanie tekstów reklamowych, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama po-
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przez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, reklamowe i sponsorowane tworzenie tekstów, reklamy online,
przygotowywanie reklam prasowych, reprodukcja materiału reklamowego, testowanie marki, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych,
usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, usługi
konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi merchandisingu, usługi organizowania targów
i wystaw handlowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi promocyjne i reklamowe, usługi public relations, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone z a pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe
online, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe służące tworzeniu
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi
reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania
tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy prasowej,
usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie tworzenia marki,
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów, usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością
online, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, wprowadzanie na rynek nowych produktów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wynajem powierzchni, czasu
i materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich.

(111) 327771
(220) 2019 07 12
(210) 502216
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sparkles
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.11, 27.05.05, 24.17.02
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda
pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda gazowana,

woda sodowa, woda z lodowca, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu lub syropu,
z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, napoje witaminizowane,
napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami,
bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze], napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania napojów,
syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje
owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów
medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw.

(111) 327772
(220) 2019 07 12
(210) 502226
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLIFARB OLIVA
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, preparaty zabezpieczające
przed rdzą i psuciem się drewna, barwniki, bejce.
(111) 327773
(220) 2019 07 14
(210) 502239
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) BABYAISLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AVAX BABY
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi
handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, usługi sklepów
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla
ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
(111) 327774
(220) 2019 07 15
(210) 502245
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNOWETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kingcat
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(540)

(591) czarny, brązowy, jasnobrązowy, żółty
(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 suplementy diety
dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt.
(111) 327775
(220) 2019 07 15
(210) 502246
(151) 2019 12 18
(441) 2019 08 19
(732) DROPLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) droplo
(540)

(591) niebieski, fioletowy, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 marketing internetowy, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich
w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie informacji
z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, administrowanie
sprzedażą, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
udostępnianie analiz sprzedaży, monitorowanie poziomu sprzedaży
dla osób trzecich, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów t
usług, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych,
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, usługi sprzedaży
detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi
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sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi w zakresie
zamówień on-line, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, skomputeryzowane usługi
w zakresie składania zamówień on-line.

(111) 327776
(220) 2019 07 15
(210) 502263
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732)	GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krościenko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Enzo
(540)

(591) granatowy, jasnoniebieski, biały, niebieski, różowy, zielony,
żółty, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.17, 01.15.01
(510), (511) 3 preparaty do prania, proszki do prania, płyny do prania,
środki do płukania do prania, mydła do prania, preparaty chemiczne
do prania, środki ochronne do prania, preparaty do prania chemicznego, środki zmiękczające do prania, środki do namaczania prania, preparaty do prania przyciągające brud, preparaty do prania przyciągające
barwniki, kulki do prania z detergentem, dodatki do prania do zmiękczania wody, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach
do prania, farbki do prania, środki ochronne do prania, płyny do prania chemicznego, krochmal do prania, środki wspomagające płukanie,
stosowane podczas prania ubrań, środki do namaczania prania.
(111) 327777
(151) 2019 12 18

(220) 2019 07 15
(441) 2019 09 02

(210) 502269
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(732) PAWLICKI JACEK F.H.U. PAWLICKI, Osjaków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GALERIA ŁODYGOWA
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w galeriach, sklepach i/lub hurtowniach poprzez
agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich
jak: artykuły ogólno-spożywcze, mięso i wyroby z mięsa, wyroby wędliniarskie, ryby, skorupiaki i mięczaki, produkty rolne, ogrodnicze
i leśne, owoce i warzywa, przetwory owocowo-warzywne, wyroby
piekarnicze, cukiernicze i słodycze, lody, mleko i produkty mleczne,
mąka, wyroby na bazie mąki i przetworów zbożowych, kasze, makarony, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, herbata, kawa, kakao, zioła i przyprawy, zupy, artykuły tytoniowe,
prasa i wydawnictwa, artykuły szkolne, kosmetyki, artykuły toaletowe i chemii gospodarczej, artykuły przemysłowe i gospodarstwa
domowego, meble, materiały budowlane, sprzęt telekomunikacyjny,
elektroniczny i komputerowy, sprzęt RTV i AGD, części i akcesoria
motoryzacyjne, artykuły farmaceutyczne, sprzęt sportowy, odzież
i obuwie, wyroby jubilerskie, biżuteria, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług,
usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 36 usługi agencji
nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, kupno, sprzedaż, dzierżawa i wynajem
nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i handlowych, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
mieszkaniami, działkami, lokalami użytkowymi i handlowymi, w tym
w zakresie kupna-sprzedaży, zamiany, wynajmu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, prowadzenie inwestycji kapitałowych w zakresie nieruchomości, 37 kompleksowa obsługa samochodów i motocykli: naprawa, konserwacja, czyszczenie, smarowanie
i polerowanie pojazdów, wymiana olejów, naprawy tapicerskie, usługi warsztatowe i lakiernicze, serwis ogumienia, wymiana, naprawa
i wulkanizacja opon, wyważanie kół samochodowych, usługi myjni
samochodowych, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach,
domach wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, karczmach, restauracjach, stołówkach, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz ich dostawa-katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich
polegająca na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie sali
na posiedzenia wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet.
(111) 327778
(220) 2019 07 15
(210) 502277
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732)	ENZA ZADEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPRAWIAJ ZE SMAKIEM
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 05.09.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 nasiona, warzywa świeże.
(111) 327779
(220) 2019 07 22
(210) 502576
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732) STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
KOMUNIKACJI RP ZARZĄD KRAJOWY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SITK
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 25.01.05, 26.01.05, 26.01.18, 29.01.12, 27.05.05
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
jako szkolenie, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych.
(111) 327780
(220) 2019 07 15
(210) 502281
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO-HANDLOWA
W KĘTRZYNIE, Kętrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZYŃSKI 1945 Karpatka z kremem
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, czarny, żółty
(531) 26.05.01, 26.05.06, 26.05.16, 26.05.17, 26.05.18, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.11, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.11, 26.11.12, 29.01.14
(510), (511) 30 ciasta.
(111) 327781
(220) 2019 07 15
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) MAJEWSKA BEATA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HELP-IK
(540)

(210) 502282

(591) granatowy, niebieski, żółty
(531) 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13,
26.01.01, 02.07.23
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 327782
(220) 2019 07 15
(210) 502289
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO-HANDLOWA
W KĘTRZYNIE, Kętrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZYŃSKI 1945 Kruche ciasto
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(540)

26.05.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 30 ciasta.

(591) brązowy, jasnobrązowy, czarny, żółty
(531) 26.05.01, 26.05.06, 26.05.16, 26.05.17, 26.05.18, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 30 ciasta.
(111) 327783
(220) 2019 07 15
(210) 502291
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO-HANDLOWA
W KĘTRZYNIE, Kętrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZYŃSKI 1945 Babka o smaku CYTRYNOWYM
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, czarny, żółty
(531) 26.05.01, 26.05.06, 26.05.16, 26.05.17, 26.05.18, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 30 ciasta.
(111) 327784
(220) 2019 07 15
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732)	YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	YOLO pay
(540)
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(210) 502293

(591) ciemnoróżowy, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 pożyczki-usługi finansowe, doradztwo finansowe,
operacje finansowe.
(111) 327785
(220) 2019 07 15
(210) 502294
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO-HANDLOWA
W KĘTRZYNIE, Kętrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZYŃSKI 1945 Piernik kętrzyński
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, pomarańczowy, czarny
(531) 01.01.02, 01.01.10, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.16, 26.05.17,

(111) 327786
(220) 2019 07 15
(210) 502296
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA, Gola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOTLAND
(510), (511) 7 pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolet elektryczny
do kleju, pistolety do kleju termotopliwego, pistolety elektryczne
do kleju, zautomatyzowane pistolety elektryczne do kleju, urządzenia
do lutowania [gazowe], elektryczne urządzenia do lutowania, lutlampy
[palniki do lutowania], gazowe palniki do lutowania, palniki gazowe
do lutowania, urządzenia do lutowania twardego, maszyny do lutowania [gazowe], urządzenia do lutowania, elektryczne, urządzenia do lutowania rozpływowego, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania,
wiertarki, wiertarki o napędzie innym niż ręczny, wiertarki elektryczne,
szlifierki, klucze zaciskające [maszyny], akcesoria do zaciskania przedmiotów obrabianych [maszyny], akcesoria do zaciskania przedmiotów
obrabianych [części do maszyn], przenośniki taśmowe, taśmy szlifierskie do użytku z maszynami, szczypce przegubowe do prętów [maszyny], szczypce do cięcia drutu [maszyny], hamulce zapobiegające huśtaniu się szczypiec, mechanicznie obsługiwane ręczne szczypce
do obciskania, wkrętarki elektryczne, wkrętarki [maszyny], ostrza
wkrętaków do wkrętaków elektrycznych, ostrza wkrętaków do maszyn, silniki do wkrętaków mechanicznych do nakrętek, klucze udarowe, nasadowe klucze [maszyny], klucze maszynowe [maszyny], frezarki do kluczy, hydrauliczne klucze dynamometryczne, klucze
dynamometryczne [maszyny], klucze zapadkowe [maszyny], klucze
do nakrętek [maszyny], klucze maszynowe nasadowe [maszyny], maszyny do produkcji kluczy, klucze o napędzie elektrycznym, klucze
do mocowania świdrów [maszyny], klucze do odłączania świdrów [maszyny], klucze do mocowania wierteł [maszyny], klucze zapadkowe
z napędem pneumatycznym, klucze zapadkowe z napędem elektrycznym, klucze do odłączania narzędzi skrawających, 9 klawiatury, klawiatury bezprzewodowe, klawiatury wielofunkcyjne, klawiatury do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, klawiatury
komputerowe, klawiatury do smartfonów, klawiatury do tabletów,
klawiatury do alarmów bezpieczeństwa, klawiatury wielofunkcyjne
do komputerów, klawiatury z wybieraniem tonowym, klawiatury
do telefonów komórkowych, urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, myszki komputerowe, myszka komputerowa, podkładki pod myszy, myszy do komputera, podkładki pod myszki, podkładki pod myszy komputerowe,
bezprzewodowe myszy do komputerów, podkładki do myszek komputerowych, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], myszka (komputerowe urządzenie peryferyjne), podpórki pod nadgarstki dla użytkowników myszy komputerowych, kontrolery (regulatory), kontrolery
czujników, kontrolery gradacji [kontrolery kalibracji], kontrolery ruchu,
kontrolery wysokości, elektroniczne kontrolery prędkości, kontrolery
monitorów wideo, elektroniczne kontrolery cyfrowe, kontrolery
do sieci Ethernet, kontrolery stacji bazowej do telekomunikacji, kontrolery RAID [nadmiarowa macierz niezależnych dysków], przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
karty USB, karty pamięciowe, karty graficzne, karty kodowane, karty
pamięci SD, elektroniczne karty-klucze, czyste karty USB, karty graficzne do komputera, karty rozszerzeń do komputerów, karty do komputerów osobistych (PC), karty pamięci tylko do odczytu [ROM], huby
USB, rozgałęźniki [huby] do drukarek, przewody do USB, zasilacze sieciowe, zasilacze wysokonapięciowe, elektroniczne zasilacze, głośniki
samochodowe, głośniki, głośniki bezprzewodowe, głośniki osobiste,
głośniki inteligentne, przenośne głośniki, głośniki audio, głośniki komputerowe, przełączniki głośników, systemy głośnikowe, domowe głośniki audio, przenośne głośniki wibracyjne, głośniki do pojazdów, głośniki do wideokonferencji, głośniki do gramofonów, głośniki [sprzęt
audio], głośniki do monitorów, tuby do głośników, kable do głośników,
głośnikowe stacje dokujące, głośniki do monitora studyjnego, głośniki
z wbudowanymi wzmacniaczami, głośniki do telefonów komórkowych, głośniki pomocnicze do telefonów komórkowych, głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, przetworniki sygnałów do głośników
audio, bezpieczniki układowe, bezpieczniki topiko we, bezpieczniki
termiczne, bezpieczniki elektryczne, urządzenia GPS, urządzenia na-
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wigacyjne GPS, urządzenia systemu GPS, multimedialne systemy nawigacji GPS do pojazdów, ładowarki, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki USB, ładowarki sieciowe, ładowarki przenośne, ładowarki
samochodowe, ładowarki do smartfonów, ładowarki do waporyzatorów, ładowarki do joysticków, kompensacyjne ładowarki baterii, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki do baterii, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do elektronicznych papierosów, ładowarki
do telefonów komórkowych, ładowarki do papierosów elektronicznych, ładowarki do baterii słonecznych, ładowarki do samochodów
elektrycznych, ładowarki USB do elektronicznych papierosów, ładowarki do baterii do tabletów, ładowarki do baterii do laptopów, ładowarki do elektronicznych przyborów dla palaczy, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, ładowarki baterii do użytku
z telefonami, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, rejestratory elektryczne, rejestratory danych, rejestratory graficzne, elektroniczne rejestratory wyników, rejestratory rozmów telefonicznych, elektryczne rejestratory wyników, uchwyty bezpiecznikowe, uchwyty do głośników, uchwyty do aparatów fotograficznych, uchwyty samochodowe do telefonów, uchwyty przystosowane
do telefonów komórkowych, uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów,
uchwyty do kamer montowanych do kasków, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, uchwyty na deskę rozdzielczą
do urządzeń nawigacyjnych, uchwyty do mocowania przystosowane
do monitorów komputerowych, uchwyty na tablety przystosowane
do użytku w samochodach, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, przetwornice jednotwornikowe, syreny,
syreny do pojazdów, lampy fotoelektronowe, lampy termoelektryczne, sygnalizacyjne lampy, fotograficzne lampy błyskowe, lampy sygnalizacyjne, lampy optyczne, lampy mikrofalowe, lampy elektronopromieniowe, lampy nadawcze, lampy katodowe, lampy prostownicze,
lampy elektronowe, lampy stroboskopowe [znaki ostrzegawcze], lampy elektronowe wzmacniające obraz, lampy z zimną katodą, lampy
stroboskopowe [ostrzegawcze znaki], lampy do ciemni fotograficznych, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, telefon głośnomówiący, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, urządzenia głośnomówiące
do telefonów komórkowych, radiatory, wentylatory chłodzące wewnętrzne do komputerów, wentylatory do procesorów głównych
[CPU], elektroniczne obwody sterownicze do wentylatorów elektrycznych, ogniwa i baterie suche, ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa suche elektryczne, ogniwa słoneczne, ogniwa mokre, ogniwa obciążnikowe, ogniwa paliwowe, ogniwa suche, elektrolizery [ogniwa
elektrolityczne], czujniki alarmowe do lodówek, czujniki alarmowe
do pralek, alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy akustyczne, alarmy osobiste, alarmy bezpieczeństwa, alarmy antywłamaniowe, alarmy basenowe, alarmy pożarowe, czujniki, czujnik ruchu, czujniki płomieni,
czujniki fotoelektryczne, czujniki kątowe, czujniki elektryczne, czujniki
elektrooptyczne, czujniki gazu, czujniki biologiczne, czujniki przyspieszenia, czujniki światła, czujniki temperatury, czujniki ciśnienia, czujniki optyczne, czujniki przeciwpożarowe, czujniki ognia, czujniki sejsmiczne, czujniki laserowe, czujniki zasięgu, czujniki oscylacyjne,
czujniki ruchu, czujniki ciepła, czujniki termistorowe, czujniki synchroniczne, czujniki zanieczyszczenia, czujniki promieniowania, czujniki
pomiarowe, czujniki magnetyczne, czujniki poziomu, czujniki cyfrowe,
czujniki zajęcia, czujniki wibracji, czujniki dymu, czujniki elektroniczne,
czujniki światłowodowe, czujniki ultradźwiękowe, czujniki zderzenia,
czujniki odległości, czujniki wilgotności, czujniki tensometryczne,
czujniki naprężenia, czujniki zbliżeniowe, czujniki piezoelektryczne,
przełączniki czujnikowe, czujniki punktu rosy, czujniki ciepła [termostaty], czujniki prądu elektrycznego, czujniki dwutlenku węgla, elektroniczne czujniki pomiarowe, czujniki do migawek, elektryczne czujniki dymu, elektromagnetyczne czujniki pomiarowe, czujniki
i detektory, czujniki poziomu wypełnienia, czujniki poziomu paliwa,
czujniki poziomu benzyny, aktywne czujniki podczerwieni, czujniki
ekranów dotykowych, czujniki kontroli obrotów, czujniki pomiaru obrotów, czujniki wykrywające obiekty, zdalne czujniki temperatury,
czujniki do biochipów, czujniki położenia LED, czujniki tlenku węgla,
czujniki jakości powietrza, czujniki przepływu masowego, czujniki
do silników, czujniki do pomiaru głębokości, czujniki używane w oceanografii, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, czujniki do wykrywania intruzów, czujniki do ochrony prywatności, czujniki do określania prędkości, czujniki do określania położenia, czujniki ciśnienia
w oponach, czujniki poziomu płynu, czujniki poziomu płynów, czujniki
zużycia płytek ciernych hamulców, czujniki typu włącz-wyłącz, czujni-

ki żyroskopowe z funkcją GPS, czujniki ruchu do świateł bezpieczeństwa, czujniki dymu i tlenku węgla, czujniki do użytku z obrabiarkami,
czujniki temperatury do celów naukowych, czujniki do monitorowania
ruchów fizycznych, czujniki używane do kontroli urządzeń, czujniki
wykrywające otwieranie i zamykanie okien, czujniki wykluwające
otwieranie i zamykanie drzwi, czujniki tlenu, nie do użytku medycznego, czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego,
czujniki do użytku przy regulacji silników, czujniki do pomiaru poziomu wody i oleju, czujniki drgań przeznaczone do instalacji w obudowach wiatraków, drukarki, drukarki laserowe, drukarki termiczne, drukarki plotery, drukarki kolorowe, drukarki uderzeniowe, drukarki
bezuderzeniowe, drukarki rozetkowe, drukarki komputerowe, drukarki igłowe, drukarki mozaikowe, drukarki dyskretyzujące, drukarki fotograficzne, drukarki atramentowe, drukarki optyczne, cyfrowe drukarki
kolorowe, laserowe drukarki kolorowe, suche drukarki laserowe, drukarki wielofunkcyjne [MFP], drukarki kodów kreskowych, sterowniki
drukarki laserowej, zautomatyzowane drukarki do biletów, drukarki
kolorowe do dokumentów, drukarki atramentowe do dokumentów,
drukarki laserowe do dokumentów, drukarki do błon suchych, drukarki
umożliwiające współdzielenie portów, drukarki z wyjściami zintegrowanymi, drukarki atramentowe kolorowe do dokumentów, cyfrowe
drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki do dokumentów do komputerów, drukarki laserowe do błon suchych, laserowe drukarki kolorowe do dokumentów, oprogramowanie do sterowania drukarkami
komputerowymi, drukarki atramentowe do drukowania w kolorze,
urządzenie pozwalające na korzystanie z drukarki wielu użytkownikom, aplikacje programowe do pobrania do użytku z drukarkami trójwymiarowymi, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, słuchawki telefoniczne, słuchawki [douszne], słuchawki muzyczne, słuchawki douszne,
słuchawki dokanałowe, wzmacniacze słuchawkowe, słuchawki bezprzewodowe, zestawy słuchawkowe, futerały na słuchawki, konsole
ze słuchawkami, słuchawki do aparatów telefonicznych, pokrowce
na słuchawki telefoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki
z redukcją hałasu, zestawy słuchawkowe do telefonów, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku, zestawy
słuchawkowe do użytku z komputerami, słuchawki do gier z wirtualną
rzeczywistością, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych,
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, słuchawki douszne do telefonów komórkowych, papierowe pokrowce na słuchawki
telefoniczne, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, słuchawki bezprzewodowe do tabletów, mikrofony, mikrofony obu uszne, przyciski
mikrofonów, żurawie mikrofonowe, wtyczki do mikrofonów, miksery
do mikrofonów, stojaki do mikrofonów, kable do mikrofonów, mikrofony do urządzeń łączności, mikrofony [do urządzeń telekomunikacyjnych], rozgałęźniki elektroniczne do mikrofonów, zestawy słuchawek
z mikrofonem, mikrofony do używania bez użycia rąk do telefonów
komórkowych, odtwarzacze płyt, odtwarzacze stereo, odtwarzacze
wideodysków, odtwarzacze audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze taśm, odtwarzacze kaset, odtwarzacze MP4, odtwarzacze mediów,
odtwarzacze wideo, odtwarzacze DVD, odtwarzacze mP3, odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze dysków wideo, odtwarzacze kasetowe samochodowe, odtwarzacze kaset audio, odtwarzacze kaset wideo, odtwarzacze dysków
optycznych, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze audio MPEG,
odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, przenośne odtwarzacze multimedialne, etui
na przenośne odtwarzacze mediów, pokrowce na odtwarzacze płyt
DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, pokrowce na odtwarzacze
płyt CD, futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, pokrowce
ochronne na odtwarzacze MP3, samochodowe odtwarzacze kaset
magnetofonowych, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, rurki
izolacyjne na kable elektryczne, rurki szklane do celów naukowych,
rurki wskaźnikowe do badania jonów, rurki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki światłoczułe, rurki Pitota, bezpieczniki układowe, bezpieczniki termiczne, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki elektryczne, ceramiczne bezpieczniki, bloki bezpieczników, drut bezpiecznikowy,
skrzynki bezpiecznikowe, uchwyty bezpiecznikowe, wskaźniki bezpiecznikowe, bezpieczniki termiczne prądowe, elektryczne bezpieczniki stykowe, bezpieczniki do pojazdów, zespoły połączeń bezpiecznikowych, bezpieczniki [do urządzeń telekomunikacyjnych], bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, skrzynki do bezpieczników elektrycznych, kondensatory, potencjometry cyfrowe, rezystory
nastawne [potencjometry], rezystory zmienne, rezystory elektryczne,

Nr 5/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

rezystory indukcyjne, rezonatory, kamery wideo, kamera filmowa, telewizyjne kamery, kamery telewizyjne, kamery termowizyjne, kamery
internetowe, kamery bezpieczeństwa, kamery pokładowe, kamery
nadzorujące, kamery akcji, kamery konferencyjne, kamery monitorujące sieć, monopody na kamery, gogle z kamerą, kamery aktywowane
ruchem, osłona na kamerę, pokrowce na kamery, cyfrowe kamery wideo, kamery do pojazdów, kamery na podczerwień, urządzenia
do montowania kamer, stojaki do kamer wideo, obiektywy do kamer
wideo, kamery do szybkiego skanowania, kamery cofania do pojazdów, kamery do telewizji przemysłowej, kamery do desek rozdzielczych, kamery wideo do nadzoru, układy sprzęgające do kamer wideo,
kamery endoskopowe do celów przemysłowych, kamery wideo
do emisji telewizyjnej, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, wodoodporne futerały na kamery wideo, uchwyty do kamer montowanych do kasków, kamery z opcją podglądu wielu klatek, kamery wideo
do analizy uderzenia golfowego, kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, oprogramowanie przetwarzające obrazy
do kamer w pojazdach, kamery filmowe przeznaczone do samowywołujących się klisz, kamery do monitorowania i kontroli sprzętu w elektrowni atomowej, przenośne kamery wideo z wbudowanymi urządzeniami do odtwarzania kaset wideo, pamięć USB [pendrive], dyski
miękkie [dyskietki], dyski CD-ROM, magnetyczne dyski twarde, dyski
do przechowywania danych, czyste dyski twarde do komputerów, anteny, anteny mikrofalowe, anteny radiowe, anteny telewizyjne, anteny
samochodowe, anteny satelitarne, anteny paraboliczne, anteny sygnałowe, anteny jako urządzenia komunikacyjne, anteny jako części składowe, piloty automatyczne, piloty zdalnego sterowania, piloty do projektorów, piloty do telewizorów, piloty do rolet okiennych, piloty
do sprzętu audiowizualnego, piloty do systemów multimedialnych,
piloty do zestawów stereo, piloty do odbiorników radiowych, piloty
do urządzeń elektronicznych, piloty zdalne do silników, odbiorniki radiowe do pilotów, nadajniki radiowe do pilotów, piloty [urządzenia
do zdalnego sterowania], elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, konwertery elektryczne, konwertery elektroakustyczne, konwertery antenowe, konwertery LNC, konwertery
poziomów, konwertery prądowe, konwertery miar, konwertery sygnałów, konwertery częstotliwości, laptopy konwertowalne, konwertery
energii elektrycznej, konwertery telewizji kablowej, konwertery
do drukarek, konwertery cyfrowo-analogowe, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery ultrawysokiej częstotliwości, konwertery częstotliwości UHF, konwertery wielkiej częstotliwości, konwertery prądu stałego, konwertery napięcia na prąd, konwerter
częstotliwości do oscylatorów wzbudzających, konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, elektroniczne konwertery częstotliwości
do silników elektrycznych dużej prędkości, magnesy, magnesy dekoracyjne, magnesy trwałe, magnesy podnoszące, magnesy na lodówki,
magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, magnesy na lodówkę, magnesy do celów przemysłowych, magnesy do wymazywania danych,
magnesy dekoracyjne na lodówki, magnesy dekoracyjne w kształcie
zwierząt, magnesy dekoracyjne w kształcie liczb, magnesy dekoracyjne w kształcie liter, lampy termoelektryczne, sygnalizacyjne lampy,
lampy fotoelektronowe, lampy elektronowe, lampy prostownicze,
lampy katodowe, lampy elektronopromieniowe, lampy mikrofalowe,
lampy nadawcze, lampy optyczne, lampy sygnalizacyjne, wzmacniacze lampowe, fotograficzne lampy błyskowe, lampy elektronowe [termoelektronowe], lampy szczelinowe [biomikroskopy], lampy błyskowe [fotografia], elektronowe lampy odbiorcze, telewizyjna lampa
analizująca, lampy ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe wzmacniające, stateczniki do lamp halogenowych, stateczniki do lamp fluorescencyjnych, zapłonniki do lamp elektrycznych, lampy elektronowe
przetworników obrazu, lampy ostrzegawcze do pojazdów, lampy stroboskopowe [znaki ostrzegawcze], lampy z zimną katodą, lampy elektronowe wzmacniające obraz, lampy stroboskopowe [ostrzegawcze
znaki], lampy do ciemni fotograficznych, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], stateczniki elektroniczne do lamp wyładowczych, stateczniki do gazowych lamp wyładowczych, lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, układy
skupiające do lamp elektropromieniowych, lampy o fali bieżącej [LFB],
lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, lampki ostrzegawcze
do desek rozdzielczych, przyrządy do badania charakterystyki lamp
próżniowych, lampy do użytku jako sygnały ostrzegawcze, lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, źródła światła [lampy błyskowe]
do celów fotograficznych, lampy elektronowe z termokatodą do odbiorników radiowych, statecznik do lampy fluorescencyjnej stosowanej w oświetleniu elektrycznym, wyładowcze lampy rurowe, elektrycz-
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ne, inne niż do oświetlania, elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp
i opraw oświetleniowych LED, optyczne płytki prototypowe, elektryczne płytki stykowe, płytki półprzewodnikowe, płytki cyfrowe,
płytki krzemowe, płytki drukowane, płytki przełączników elektrycznych, elektryczne płytki drukowane, płytki drukowane sterowników,
przejściówki audio, przejściówki do kabli, przejściówki / rozgałęziacze
do kabli, przejściówki do kabli koncentrycznych, przejściówki stereo
do samochodów, przejściówki do wtyczek elektrycznych, programatory czasowe, programatory centralnego ogrzewania, kable i przewody elektryczne, przekaźniki, bezprzewodowe przełączniki, przełączniki uniwersalne [elektroniczne], przełączniki poziomu, przełączniki
optyczne, przełączniki ściemniające, przełączniki głośników, przełączniki elektromagnetyczne, przełączniki piezoelektryczne, przełączniki
dostępowe, przełączniki koncentryczne, przełączniki dziesiętne, przełączniki haczykowe, przełączniki danych, przełączniki temperaturowe,
przełączniki mocy, przełączniki elektryczne, przełączniki telekomunikacyjne, przełączniki magnetyczne, przełączniki czujnikowe, ładowarki do joysticków, klawiatury, przyciski alarmowe, przyciski mikrofonów,
przyciski do dzwonków, wielofunkcyjne przyciski dotykowe, elektryczne wyłączniki przyciskowe, elektryczne panele przyciskowe, elektryczne przełączniki przyciskowe, elektryczne wyłączniki przyciskowe
blaszkowe, transformatory, stabilizatory napięcia, stabilizatory częstotliwości, stabilizatory obrazu, stabilizatory do wzmacniaczy dwukanałowych, ekrany, wyświetlacze, tablety, smartfony, telefony, przyrządy
do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), zegarki inteligentne, smartfony w kształcie zegarka, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez
ofertę bezpośrednią towarów, usługi handlu detalicznego, usługi handlu detalicznego online, usługi handlu hurtowego, usługi sprzedaży
detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online, usługi
sprzedaży hurtowej, administrowanie działalności handlowej, usługi
doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami
franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, punktami usługowym, sklepami-detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.

(111) 327787
(220) 2019 07 15
(210) 502298
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA JAWNA, Gola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B botland
(540)

(591) bialy, czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolet elektryczny
do kleju, pistolety do kleju termotopliwego, pistolety elektryczne
do kleju, zautomatyzowane pistolety elektryczne do kleju, urządzenia
do lutowania [gazowe], elektryczne urządzenia do lutowania, lutlampy
[palniki do lutowania], gazowe palniki do lutowania, palniki gazowe
do lutowania, urządzenia do lutowania twardego, maszyny do lutowania [gazowe], urządzenia do lutowania, elektryczne, urządzenia do lutowania rozpływowego, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania,
wiertarki, wiertarki o napędzie innym niż ręczny, wiertarki elektryczne,
szlifierki, klucze zaciskające [maszyny], akcesoria do zaciskania przedmiotów obrabianych [maszyny], akcesoria do zaciskania przedmiotów
obrabianych [części do maszyn], przenośniki taśmowe, taśmy szlifierskie do użytku z maszynami, szczypce przegubowe do prętów [maszyny], szczypce do cięcia drutu [maszyny], hamulce zapobiegające huśtaniu się szczypiec, mechanicznie obsługiwane ręczne szczypce
do obciskania, wkrętarki elektryczne, wkrętarki [maszyny], ostrza
wkrętaków do wkrętaków elektrycznych, ostrza wkrętaków do maszyn, silniki do wkrętaków mechanicznych do nakrętek, klucze udarowe, nasadowe klucze [maszyny], klucze maszynowe [maszyny], frezarki do kluczy, hydrauliczne klucze dynamometryczne, klucze
dynamometryczne [maszyny], klucze zapadkowe [maszyny], klucze
do nakrętek [maszyny], klucze maszynowe nasadowe [maszyny], maszyny do produkcji kluczy, klucze o napędzie elektrycznym, klucze
do mocowania świdrów [maszyny], klucze do odłączania świdrów [ma-
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szyny], klucze do mocowania wierteł [maszyny], klucze zapadkowe
z napędem pneumatycznym, klucze zapadkowe z napędem elektrycznym, klucze do odłączania narzędzi skrawających, 9 klawiatury, klawiatury bezprzewodowe, klawiatury wielofunkcyjne, klawiatury do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, klawiatury
komputerowe, klawiatury do smartfonów, klawiatury do tabletów,
klawiatury do alarmów bezpieczeństwa, klawiatury wielofunkcyjne
do komputerów, klawiatury z wybieraniem tonowym, klawiatury
do telefonów komórkowych, urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, myszki komputerowe, myszka komputerowa, podkładki pod myszy, myszy do komputera, podkładki pod myszki, podkładki pod myszy komputerowe,
bezprzewodowe myszy do komputerów, podkładki do myszek komputerowych, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], myszka (komputerowe urządzenie peryferyjne), podpórki pod nadgarstki dla użytkowników myszy komputerowych, kontrolery (regulatory), kontrolery
czujników, kontrolery gradacji [kontrolery kalibracji], kontrolery ruchu,
kontrolery wysokości, elektroniczne kontrolery prędkości, kontrolery
monitorów wideo, elektroniczne kontrolery cyfrowe, kontrolery
do sieci Ethernet, kontrolery stacji bazowej do telekomunikacji, kontrolery RAID [nadmiarowa macierz niezależnych dysków], przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
karty USB, karty pamięciowe, karty graficzne, karty kodowane, karty
pamięci SD, elektroniczne karty-klucze, czyste karty USB, karty graficzne do komputera, karty rozszerzeń do komputerów, karty do komputerów osobistych (PC), karty pamięci tylko do odczytu [ROM], huby
USB, rozgałęźniki [huby] do drukarek, przewody do USB, zasilacze sieciowe, zasilacze wysokonapięciowe, elektroniczne zasilacze, głośniki
samochodowe, głośniki, głośniki bezprzewodowe, głośniki osobiste,
głośniki inteligentne, przenośne głośniki, głośniki audio, głośniki komputerowe, przełączniki głośników, systemy głośnikowe, domowe głośniki audio, przenośne głośniki wibracyjne, głośniki do pojazdów, głośniki do wideokonferencji, głośniki do gramofonów, głośniki [sprzęt
audio], głośniki do monitorów, tuby do głośników, kable do głośników,
głośnikowe stacje dokujące, głośniki do monitora studyjnego, głośniki
z wbudowanymi wzmacniaczami, głośniki do telefonów komórkowych, głośniki pomocnicze do telefonów komórkowych, głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, przetworniki sygnałów do głośników
audio, bezpieczniki układowe, bezpieczniki topiko we, bezpieczniki
termiczne, bezpieczniki elektryczne, urządzenia GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia systemu GPS, multimedialne systemy nawigacji GPS do pojazdów, ładowarki, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki USB, ładowarki sieciowe, ładowarki przenośne, ładowarki
samochodowe, ładowarki do smartfonów, ładowarki do waporyzatorów, ładowarki do joysticków, kompensacyjne ładowarki baterii, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki do baterii, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do elektronicznych papierosów, ładowarki
do telefonów komórkowych, ładowarki do papierosów elektronicznych, ładowarki do baterii słonecznych, ładowarki do samochodów
elektrycznych, ładowarki USB do elektronicznych papierosów, ładowarki do baterii do tabletów, ładowarki do baterii do laptopów, ładowarki do elektronicznych przyborów dla palaczy, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, ładowarki baterii do użytku
z telefonami, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, rejestratory elektryczne, rejestratory danych, rejestratory graficzne, elektroniczne rejestratory wyników, rejestratory rozmów telefonicznych, elektryczne rejestratory wyników, uchwyty bezpiecznikowe, uchwyty do głośników, uchwyty do aparatów fotograficznych, uchwyty samochodowe do telefonów, uchwyty przystosowane
do telefonów komórkowych, uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów,
uchwyty do kamer montowanych do kasków, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, uchwyty na deskę rozdzielczą
do urządzeń nawigacyjnych, uchwyty do mocowania przystosowane
do monitorów komputerowych, uchwyty na tablety przystosowane
do użytku w samochodach, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, przetwornice jednotwornikowe, syreny,
syreny do pojazdów, lampy fotoelektronowe, lampy termoelektryczne, sygnalizacyjne lampy, fotograficzne lampy błyskowe, lampy sygnalizacyjne, lampy optyczne, lampy mikrofalowe, lampy elektronopromieniowe, lampy nadawcze, lampy katodowe, lampy prostownicze,
lampy elektronowe, lampy stroboskopowe [znaki ostrzegawcze], lampy elektronowe wzmacniające obraz, lampy z zimną katodą, lampy
stroboskopowe [ostrzegawcze znaki], lampy do ciemni fotograficz-

nych, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, telefon głośnomówiący, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, urządzenia głośnomówiące
do telefonów komórkowych, radiatory, wentylatory chłodzące wewnętrzne do komputerów, wentylatory do procesorów głównych
[CPU], elektroniczne obwody sterownicze do wentylatorów elektrycznych, ogniwa i baterie suche, ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa suche elektryczne, ogniwa słoneczne, ogniwa mokre, ogniwa obciążnikowe, ogniwa paliwowe, ogniwa suche, elektrolizery [ogniwa
elektrolityczne], czujniki alarmowe do lodówek, czujniki alarmowe
do pralek, alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy akustyczne, alarmy osobiste, alarmy bezpieczeństwa, alarmy antywłamaniowe, alarmy basenowe, alarmy pożarowe, czujniki, czujnik ruchu, czujniki płomieni,
czujniki fotoelektryczne, czujniki kątowe, czujniki elektryczne, czujniki
elektrooptyczne, czujniki gazu, czujniki biologiczne, czujniki przyspieszenia, czujniki światła, czujniki temperatury, czujniki ciśnienia, czujniki optyczne, czujniki przeciwpożarowe, czujniki ognia, czujniki sejsmiczne, czujniki laserowe, czujniki zasięgu, czujniki oscylacyjne,
czujniki ruchu, czujniki ciepła, czujniki termistorowe, czujniki synchroniczne, czujniki zanieczyszczenia, czujniki promieniowania, czujniki
pomiarowe, czujniki magnetyczne, czujniki poziomu, czujniki cyfrowe,
czujniki zajęcia, czujniki wibracji, czujniki dymu, czujniki elektroniczne,
czujniki światłowodowe, czujniki ultradźwiękowe, czujniki zderzenia,
czujniki odległości, czujniki wilgotności, czujniki tensometryczne,
czujniki naprężenia, czujniki zbliżeniowe, czujniki piezoelektryczne,
przełączniki czujnikowe, czujniki punktu rosy, czujniki ciepła [termostaty], czujniki prądu elektrycznego, czujniki dwutlenku węgla, elektroniczne czujniki pomiarowe, czujniki do migawek, elektryczne czujniki dymu, elektromagnetyczne czujniki pomiarowe, czujniki
i detektory, czujniki poziomu wypełnienia, czujniki poziomu paliwa,
czujniki poziomu benzyny, aktywne czujniki podczerwieni, czujniki
ekranów dotykowych, czujniki kontroli obrotów, czujniki pomiaru obrotów, czujniki wykrywające obiekty, zdalne czujniki temperatury,
czujniki do biochipów, czujniki położenia LED, czujniki tlenku węgla,
czujniki jakości powietrza, czujniki przepływu masowego, czujniki
do silników, czujniki do pomiaru głębokości, czujniki używane w oceanografii, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, czujniki do wykrywania intruzów, czujniki do ochrony prywatności, czujniki do określania prędkości, czujniki do określania położenia, czujniki ciśnienia
w oponach, czujniki poziomu płynu, czujniki poziomu płynów, czujniki
zużycia płytek ciernych hamulców, czujniki typu włącz-wyłącz, czujniki żyroskopowe z funkcją GPS, czujniki ruchu do świateł bezpieczeństwa, czujniki dymu i tlenku węgla, czujniki do użytku z obrabiarkami,
czujniki temperatury do celów naukowych, czujniki do monitorowania
ruchów fizycznych, czujniki używane do kontroli urządzeń, czujniki
wykrywające otwieranie i zamykanie okien, czujniki wykluwające
otwieranie i zamykanie drzwi, czujniki tlenu, nie do użytku medycznego, czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego,
czujniki do użytku przy regulacji silników, czujniki do pomiaru poziomu wody i oleju, czujniki drgań przeznaczone do instalacji w obudowach wiatraków, drukarki, drukarki laserowe, drukarki termiczne, drukarki plotery, drukarki kolorowe, drukarki uderzeniowe, drukarki
bezuderzeniowe, drukarki rozetkowe, drukarki komputerowe, drukarki igłowe, drukarki mozaikowe, drukarki dyskretyzujące, drukarki fotograficzne, drukarki atramentowe, drukarki optyczne, cyfrowe drukarki
kolorowe, laserowe drukarki kolorowe, suche drukarki laserowe, drukarki wielofunkcyjne [MFP], drukarki kodów kreskowych, sterowniki
drukarki laserowej, zautomatyzowane drukarki do biletów, drukarki
kolorowe do dokumentów, drukarki atramentowe do dokumentów,
drukarki laserowe do dokumentów, drukarki do błon suchych, drukarki
umożliwiające współdzielenie portów, drukarki z wyjściami zintegrowanymi, drukarki atramentowe kolorowe do dokumentów, cyfrowe
drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki do dokumentów do komputerów, drukarki laserowe do błon suchych, laserowe drukarki kolorowe do dokumentów, oprogramowanie do sterowania drukarkami
komputerowymi, drukarki atramentowe do drukowania w kolorze,
urządzenie pozwalające na korzystanie z drukarki wielu użytkownikom, aplikacje programowe do pobrania do użytku z drukarkami trójwymiarowymi, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, słuchawki telefoniczne, słuchawki [douszne], słuchawki muzyczne, słuchawki douszne,
słuchawki dokanałowe, wzmacniacze słuchawkowe, słuchawki bezprzewodowe, zestawy słuchawkowe, futerały na słuchawki, konsole
ze słuchawkami, słuchawki do aparatów telefonicznych, pokrowce
na słuchawki telefoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki
z redukcją hałasu, zestawy słuchawkowe do telefonów, bezprzewodo-
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we zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku, zestawy
słuchawkowe do użytku z komputerami, słuchawki do gier z wirtualną
rzeczywistością, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych,
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, słuchawki douszne do telefonów komórkowych, papierowe pokrowce na słuchawki
telefoniczne, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, słuchawki bezprzewodowe do tabletów, mikrofony, mikrofony obu uszne, przyciski
mikrofonów, żurawie mikrofonowe, wtyczki do mikrofonów, miksery
do mikrofonów, stojaki do mikrofonów, kable do mikrofonów, mikrofony do urządzeń łączności, mikrofony [do urządzeń telekomunikacyjnych], rozgałęźniki elektroniczne do mikrofonów, zestawy słuchawek
z mikrofonem, mikrofony do używania bez użycia rąk do telefonów
komórkowych, odtwarzacze płyt, odtwarzacze stereo, odtwarzacze
wideodysków, odtwarzacze audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze taśm, odtwarzacze kaset, odtwarzacze MP4, odtwarzacze mediów,
odtwarzacze wideo, odtwarzacze DVD, odtwarzacze mP3, odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze dysków wideo, odtwarzacze kasetowe samochodowe, odtwarzacze kaset audio, odtwarzacze kaset wideo, odtwarzacze dysków
optycznych, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze audio MPEG,
odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, przenośne odtwarzacze multimedialne, etui
na przenośne odtwarzacze mediów, pokrowce na odtwarzacze płyt
DVD, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, pokrowce na odtwarzacze
płyt CD, futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, pokrowce
ochronne na odtwarzacze MP3, samochodowe odtwarzacze kaset
magnetofonowych, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, rurki
izolacyjne na kable elektryczne, rurki szklane do celów naukowych,
rurki wskaźnikowe do badania jonów, rurki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki światłoczułe, rurki Pitota, bezpieczniki układowe, bezpieczniki termiczne, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki elektryczne, ceramiczne bezpieczniki, bloki bezpieczników, drut bezpiecznikowy,
skrzynki bezpiecznikowe, uchwyty bezpiecznikowe, wskaźniki bezpiecznikowe, bezpieczniki termiczne prądowe, elektryczne bezpieczniki stykowe, bezpieczniki do pojazdów, zespoły połączeń bezpiecznikowych, bezpieczniki [do urządzeń telekomunikacyjnych], bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, skrzynki do bezpieczników elektrycznych, kondensatory, potencjometry cyfrowe, rezystory
nastawne [potencjometry], rezystory zmienne, rezystory elektryczne,
rezystory indukcyjne, rezonatory, kamery wideo, kamera filmowa, telewizyjne kamery, kamery telewizyjne, kamery termowizyjne, kamery
internetowe, kamery bezpieczeństwa, kamery pokładowe, kamery
nadzorujące, kamery akcji, kamery konferencyjne, kamery monitorujące sieć, monopody na kamery, gogle z kamerą, kamery aktywowane
ruchem, osłona na kamerę, pokrowce na kamery, cyfrowe kamery wideo, kamery do pojazdów, kamery na podczerwień, urządzenia
do montowania kamer, stojaki do kamer wideo, obiektywy do kamer
wideo, kamery do szybkiego skanowania, kamery cofania do pojazdów, kamery do telewizji przemysłowej, kamery do desek rozdzielczych, kamery wideo do nadzoru, układy sprzęgające do kamer wideo,
kamery endoskopowe do celów przemysłowych, kamery wideo
do emisji telewizyjnej, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, wodoodporne futerały na kamery wideo, uchwyty do kamer montowanych do kasków, kamery z opcją podglądu wielu klatek, kamery wideo
do analizy uderzenia golfowego, kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, oprogramowanie przetwarzające obrazy
do kamer w pojazdach, kamery filmowe przeznaczone do samowywołujących się klisz, kamery do monitorowania i kontroli sprzętu w elektrowni atomowej, przenośne kamery wideo z wbudowanymi urządzeniami do odtwarzania kaset wideo, pamięć USB [pendrive], dyski
miękkie [dyskietki], dyski CD-ROM, magnetyczne dyski twarde, dyski
do przechowywania danych, czyste dyski twarde do komputerów, anteny, anteny mikrofalowe, anteny radiowe, anteny telewizyjne, anteny
samochodowe, anteny satelitarne, anteny paraboliczne, anteny sygnałowe, anteny jako urządzenia komunikacyjne, anteny jako części składowe, piloty automatyczne, piloty zdalnego sterowania, piloty do projektorów, piloty do telewizorów, piloty do rolet okiennych, piloty
do sprzętu audiowizualnego, piloty do systemów multimedialnych,
piloty do zestawów stereo, piloty do odbiorników radiowych, piloty
do urządzeń elektronicznych, piloty zdalne do silników, odbiorniki radiowe do pilotów, nadajniki radiowe do pilotów, piloty [urządzenia
do zdalnego sterowania], elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, konwertery elektryczne, konwertery elek-
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troakustyczne, konwertery antenowe, konwertery LNC, konwertery
poziomów, konwertery prądowe, konwertery miar, konwertery sygnałów, konwertery częstotliwości, laptopy konwertowalne, konwertery
energii elektrycznej, konwertery telewizji kablowej, konwertery
do drukarek, konwertery cyfrowo-analogowe, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery ultrawysokiej częstotliwości, konwertery częstotliwości UHF, konwertery wielkiej częstotliwości, konwertery prądu stałego, konwertery napięcia na prąd, konwerter
częstotliwości do oscylatorów wzbudzających, konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, elektroniczne konwertery częstotliwości
do silników elektrycznych dużej prędkości, magnesy, magnesy dekoracyjne, magnesy trwałe, magnesy podnoszące, magnesy na lodówki,
magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, magnesy na lodówkę, magnesy do celów przemysłowych, magnesy do wymazywania danych,
magnesy dekoracyjne na lodówki, magnesy dekoracyjne w kształcie
zwierząt, magnesy dekoracyjne w kształcie liczb, magnesy dekoracyjne w kształcie liter, lampy termoelektryczne, sygnalizacyjne lampy,
lampy fotoelektronowe, lampy elektronowe, lampy prostownicze,
lampy katodowe, lampy elektronopromieniowe, lampy mikrofalowe,
lampy nadawcze, lampy optyczne, lampy sygnalizacyjne, wzmacniacze lampowe, fotograficzne lampy błyskowe, lampy elektronowe [termoelektronowe], lampy szczelinowe [biomikroskopy], lampy błyskowe [fotografia], elektronowe lampy odbiorcze, telewizyjna lampa
analizująca, lampy ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe wzmacniające, stateczniki do lamp halogenowych, stateczniki do lamp fluorescencyjnych, zapłonniki do lamp elektrycznych, lampy elektronowe
przetworników obrazu, lampy ostrzegawcze do pojazdów, lampy stroboskopowe [znaki ostrzegawcze], lampy z zimną katodą, lampy elektronowe wzmacniające obraz, lampy stroboskopowe [ostrzegawcze
znaki], lampy do ciemni fotograficznych, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], stateczniki elektroniczne do lamp wyładowczych, stateczniki do gazowych lamp wyładowczych, lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, układy
skupiające do lamp elektropromieniowych, lampy o fali bieżącej [LFB],
lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, lampki ostrzegawcze
do desek rozdzielczych, przyrządy do badania charakterystyki lamp
próżniowych, lampy do użytku jako sygnały ostrzegawcze, lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, źródła światła [lampy błyskowe]
do celów fotograficznych, lampy elektronowe z termokatodą do odbiorników radiowych, statecznik do lampy fluorescencyjnej stosowanej w oświetleniu elektrycznym, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp
i opraw oświetleniowych LED, optyczne płytki prototypowe, elektryczne płytki stykowe, płytki półprzewodnikowe, płytki cyfrowe,
płytki krzemowe, płytki drukowane, płytki przełączników elektrycznych, elektryczne płytki drukowane, płytki drukowane sterowników,
przejściówki audio, przejściówki do kabli, przejściówki / rozgałęziacze
do kabli, przejściówki do kabli koncentrycznych, przejściówki stereo
do samochodów, przejściówki do wtyczek elektrycznych, programatory czasowe, programatory centralnego ogrzewania, kable i przewody elektryczne, przekaźniki, bezprzewodowe przełączniki, przełączniki uniwersalne [elektroniczne], przełączniki poziomu, przełączniki
optyczne, przełączniki ściemniające, przełączniki głośników, przełączniki elektromagnetyczne, przełączniki piezoelektryczne, przełączniki
dostępowe, przełączniki koncentryczne, przełączniki dziesiętne, przełączniki haczykowe, przełączniki danych, przełączniki temperaturowe,
przełączniki mocy, przełączniki elektryczne, przełączniki telekomunikacyjne, przełączniki magnetyczne, przełączniki czujnikowe, ładowarki do joysticków, klawiatury, przyciski alarmowe, przyciski mikrofonów,
przyciski do dzwonków, wielofunkcyjne przyciski dotykowe, elektryczne wyłączniki przyciskowe, elektryczne panele przyciskowe, elektryczne przełączniki przyciskowe, elektryczne wyłączniki przyciskowe
blaszkowe, transformatory, stabilizatory napięcia, stabilizatory częstotliwości, stabilizatory obrazu, stabilizatory do wzmacniaczy dwukanałowych, ekrany, wyświetlacze, tablety, smartfony, telefony, przyrządy
do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), zegarki inteligentne, smartfony w kształcie zegarka, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez
ofertę bezpośrednią towarów, usługi handlu detalicznego, usługi handlu detalicznego online, usługi handlu hurtowego, usługi sprzedaży
detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej świadczonej online, usługi
sprzedaży hurtowej, administrowanie działalności handlowej, usługi
doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami
franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, zarządzanie przedsiębiorstwami handlo-
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wymi, centrami handlowymi, punktami usługowym, sklepami-detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.

(111) 327788
(220) 2019 07 15
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) KOWALCZYK JAROSŁAW, Rąbień AB (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIXY.PL
(540)

(540)

(210) 502300

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line
dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, usługi
marketingowe, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wynajem powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
udostępnianie komputerowej bazy danych online i bazy danych
online do przeszukiwania listy ogłoszeń drobnych, promowanie towarów i usług osób trzecich w światowych sieciach komputerowych,
udostępnianie strony internetowej zawierającej ogłoszenia drobne
przesłane przez użytkowników, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać,
określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe,
zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
(111) 327789
(220) 2019 10 29
(210) 506320
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. pure trends
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 327790
(220) 2019 10 14
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732) KOWAL PIOTR, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIOTR KOWAL
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 505560

(111) 327791
(220) 2019 10 01
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732) WONDER STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSY W IMIĘ ZASAD

(210) 505043

(591) biały, czarny, szary
(531) 24.17.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, filmy wideo, film kinematograficzny, naświetlony, 41 produkcja filmów innych niż reklamowe,
reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, dystrybucja filmów, montaż filmów, studia filmowe, pokazy filmowe, rozrywka
filmowa, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, sporządzanie napisów do filmów.
(111) 327792
(220) 2019 08 23
(210) 503731
(151) 2020 02 19
(441) 2019 10 28
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) żółty, zielony, niebieski
(531) 26.02.01, 26.02.05, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 3 aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych,
bursztyn [wyroby perfumeryjne], cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, kosmetyki, oleje czyszczące,
4 energia elektryczna, paliwo z biomasy, wosk pszczeli stosowany
w produkcji kosmetyków, wosk pszczeli, 5 chleb dla diabetyków
przystosowany do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, fungicydy, herbata lecznicza, herbicydy, owadobójcze szampony dla
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, pasza lecznicza dla zwierząt, pestycydy, preparaty nutraceutyczne do celów
terapeutycznych lub medycznych, suplementy diety dla zwierząt,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające siemię lniane, środki do mycia zwierząt [insektycydy],
zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 18 skóra surowa lub półprzetworzona, skóry zwierzęce, 29 bita śmietana, daktyle, drób, nieżywy,
dziczyzna, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, jaja, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy
konserwowe, kaszanka, kefir [napój mleczny], korniszony, krokiety,
masło, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane,
mięso solone, mleczne produkty, mleko, mleko skondensowane,
mleko w proszku mrożone owoce, mleko w proszku, mrożone owoce, nasiona, przetworzone, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane,
orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasztet z wątróbki, pikle, podpuszczka, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, rodzynki, ryby, sałatki owocowe, sałatki warzywne, serwatka,
smalec, szynka, śmietana [produkty mleczarskie], tłuszcze jadalne,
toffi, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone,
warzywa w puszkach, wieprzowina, wywar, bulion, zsiadłe mleko,
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zupy, żelatyna, żółtka jajek, 30 aromaty jako preparaty do żywności,
batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy
[produkty zbożowe], chleb, cukier, cykoria [substytut kawy], czekolada, czekolada pitna, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao,
kasze spożywcze, kawa, keczup, lody, majonez, makarony, marynaty,
mąka, mięsne sosy, miód, mleczko pszczele, muesli, musy deserowe,
musztarda, ocet, ocet piwny, orzechy w czekoladzie, pieprz, płatki
kukurydziane, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), ryż, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sosy
do makaronów, sosy owocowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, wyroby cukiernicze, zaczyn, zboża, zioła
do celów spożywczych, 31 cebulki kwiatowe, chmiel, choinki, cykoria świeża, cytryny świeże, darń naturalna, drewno nieobrobione,
drób [żywy], drzewa [rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia
do rozmnażania, grzyby świeże, ikra rybia, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody, świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnione, jęczmień, karmy i pasze dla zwierząt, krzewy, krzewy róż, kwiaty,
łosoś, żywy, mączka dla zwierząt, migdały [owoce], nasiona, orzechy,
orzechy laskowe, owies, owoce świeże, pokarm dla ptaków, pokarm
dla zwierząt domowych, produkty do tuczenia zwierząt, pszenica,
pyłek [materiał surowy], rośliny, ryby żywe, sadzonki, siano, słoma
[pasza], słód dla piwowarstwa i gorzelni, ściółka dla zwierząt, warzywa świeże, ziarna [zboże], zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta żywe, 32 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, kwas chlebowy [napoje
bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje od alkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami,
napój imbirowy, piwo, piwo słodowe, soki, soki warzywne [napoje],
sorbety [napoje], woda [napoje], woda gazowana, woda litowa, woda
mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa,
33 alkoholowe ekstrakty owocowe, cydr, gorzkie nalewki, koktajle,
likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje
alkoholowe zawierające owoce, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], wino, wódka, 39 dostawa energii elektrycznej, dystrybucja energii, usługi przewodników turystycznych, organizacja
wycieczek turystycznych, organizowanie i prowadzenie wycieczek,
udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, agencje
rezerwacji podróży, agenci zajmujący się organizowaniem podróży,
usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwującej podróże, 40 konserwowanie napojów i żywności, mrożenie
żywności, obróbka żywności gotowanej, przetwarzanie artykułów
spożywczych do użytku w produkcji, przetwarzanie mleka, przetwarzanie żywności, przetwórstwo ryb, warzenie piwa, wędzenie
żywności, wytłaczanie owoców, wywarzanie energii, 41 degustacje
win [usługi edukacyjne], degustacje win [usługi rozrywkowe], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, medyczne usługi edukacyjne, organizowanie imprez
rekreacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, świadczenie usług
edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych
związanych z dietą, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 44 chirurgia drzew, hodowla zwierząt, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja
trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie
krajobrazów, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku
węgla, usługi sanatoriów, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia],
tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi ogrodnicze, usługi
ponownego zalesiania, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi
weterynaryjne, usługi z zakresu szkółek roślin.
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(111) 327793
(220) 2019 08 23
(210) 503730
(151) 2020 02 19
(441) 2019 10 28
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.02.01, 26.13.25, 26.02.05
(510), (511) 3 aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych,
bursztyn [wyroby perfumeryjne], cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, kosmetyki, oleje czyszczące,
4 energia elektryczna, paliwo z biomasy, wosk pszczeli stosowany
w produkcji kosmetyków, wosk pszczeli, 5 chleb dla diabetyków
przystosowany do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, fungicydy,
herbata lecznicza, herbicydy, owadobójcze szampony dla zwierząt,
owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, pasza lecznicza dla
zwierząt, pestycydy, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, środki do mycia zwierząt [insektycydy], zioła
lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 18 skóra surowa lub półprzetworzona,
skóry zwierzęce, 29 bita śmietana, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna,
dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane,
jaja, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kefir [napój mleczny], korniszony, krokiety, masło,
mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso
solone, mleczne produkty, mleko, mleko skondensowane, mleko
w proszku mrożone owoce, mleko w proszku, mrożone owoce, nasiona, przetworzone, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy
kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasty do kromek zawierające tłuszcz,
pasztet z wątróbki, pikle, podpuszczka, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, rodzynki, ryby, sałatki owocowe, sałatki warzywne, serwatka, smalec,
szynka, śmietana [produkty mleczarskie], tłuszcze jadalne, toffi, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa
w puszkach, wieprzowina, wywar, bulion, zsiadłe mleko, zupy, żelatyna, żółtka jajek, 30 aromaty jako preparaty do żywności, batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy [produkty
zbożowe], chleb, cukier, cykoria [substytut kawy], czekolada, czekolada pitna, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne,
drożdże, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kasze spożywcze, kawa, keczup, lody, majonez, makarony, marynaty, mąka, mięsne
sosy, miód, mleczko pszczele, muesli, musy deserowe, musztarda,
ocet, ocet piwny, orzechy w czekoladzie, pieprz, płatki kukurydziane,
propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty),
ryż, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sosy do makaronów, sosy
owocowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, wyroby cukiernicze, zaczyn, zboża, zioła do celów spożywczych, 31 cebulki kwiatowe, chmiel, choinki, cykoria świeża, cytryny
świeże, darń naturalna, drewno nieobrobione, drób [żywy], drzewa
[rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, ikra rybia, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody,
świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnione, jęczmień, karmy i pa-
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sze dla zwierząt, krzewy, krzewy róż, kwiaty, łosoś, żywy, mączka dla
zwierząt, migdały [owoce], nasiona, orzechy, orzechy laskowe, owies,
owoce świeże, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych,
produkty do tuczenia zwierząt, pszenica, pyłek [materiał surowy],
rośliny, ryby żywe, sadzonki, siano, słoma [pasza], słód dla piwowarstwa i gorzelni, ściółka dla zwierząt, warzywa świeże, ziarna [zboże],
zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta żywe, 32 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, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada,
moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
od alkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, piwo, piwo
słodowe, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], woda [napoje], woda gazowana, woda litowa, woda mineralna [napoje], woda
selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkoholowe ekstrakty
owocowe, cydr, gorzkie nalewki, koktajle, likiery, miód pitny, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], wino, wódka, 39
dostawa energii elektrycznej, dystrybucja energii, usługi przewodników turystycznych, organizacja wycieczek turystycznych, organizowanie i prowadzenie wycieczek, udzielanie informacji turystycznych,
udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu,
udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych, agencje rezerwacji podróży, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, usługi agencji podróży i rezerwacji,
usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwującej podróże, 40 konserwowanie
napojów i żywności, mrożenie żywności, obróbka żywności gotowanej, przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku w produkcji,
przetwarzanie mleka, przetwarzanie żywności, przetwórstwo ryb,
warzenie piwa, wędzenie żywności, wytłaczanie owoców, wywarzanie energii, 41 degustacje win [usługi edukacyjne], degustacje win
[usługi rozrywkowe], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, medyczne usługi edukacyjne,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów,
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie
usług edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie
szkoleń i rekreacji, 44 chirurgia drzew, hodowla zwierząt, niszczenie
chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów,
sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi
sanatoriów, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi
kuracji uzdrowiskowych, usługi ogrodnicze, usługi ponownego zalesiania, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne,
usługi z zakresu szkółek roślin .

(111) 327794
(220) 2019 09 05
(210) 504118
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
(540)

(591) czarny, zielony, żółty, niebieski
(531) 24.17.20, 26.02.01, 26.07.03, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 3 aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych,
bursztyn [wyroby perfumeryjne], cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, kosmetyki, oleje czyszczące,
4 energia elektryczna, paliwo z biomasy, wosk pszczeli stosowany
w produkcji kosmetyków, wosk pszczeli, 5 chleb dla diabetyków
przystosowany do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, fungicydy, herbata lecznicza, herbicydy, owadobójcze szampony dla
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, pasza lecznicza dla zwierząt, pestycydy, preparaty nutraceutyczne do celów
terapeutycznych lub medycznych, suplementy diety dla zwierząt,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające siemię lniane, środki do mycia zwierząt [insektycydy],
zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 18 skóra surowa lub półprzetworzona, skóry zwierzęce, 29 bita śmietana, daktyle, drób, nieżywy,
dziczyzna, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, jaja, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy
konserwowe, kaszanka, kefir [napój mleczny], korniszony, krokiety,
masło, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane,
mięso solone, mleczne produkty, mleko, mleko skondensowane,
mleko w proszku, mrożone owoce, mleko w proszku, mrożone owoce, nasiona, przetworzone, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane,
orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasztet z wątróbki, pikle, podpuszczka, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, rodzynki, ryby, sałatki owocowe, sałatki warzywne, serwatka,
smalec, szynka, śmietana [produkty mleczarskie], tłuszcze jadalne,
tofu, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone,
warzywa w puszkach, wieprzowina, wywar, bulion, zsiadłe mleko,
zupy, żelatyna, żółtka jajek, 30 preparaty aromatyzujące do żywności, batony zbożowe, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa,
chipsy [produkty zbożowe], chleb, cukier, cykoria [substytut kawy],
czekolada, czekolada pitna, dodatki smakowe do napojów, inne niż
olejki eteryczne, drożdże, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao,
kasze spożywcze, kawa, keczup, lody, majonez, makarony, marynaty,
mąka, mięsne sosy, miód, mleczko pszczele, muesli, musy deserowe,
musztarda, ocet, ocet piwny, orzechy w czekoladzie, pieprz, płatki
kukurydziane, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), ryż, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sosy
do makaronów, sosy owocowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, wyroby cukiernicze, zaczyn, zboża, zioła
do celów spożywczych, 31 cebulki kwiatowe, chmiel, choinki, cykoria świeża, cytryny świeże, darń naturalna, drewno nieobrobione,
drób [żywy], drzewa [rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia
do rozmnażania, grzyby świeże, ikra rybia, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody, świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnione, jęczmień, karmy i pasze dla zwierząt, krzewy, krzewy róż, kwiaty,
łosoś, żywy, mączka dla zwierząt, migdały [owoce], nasiona, orzechy,
orzechy laskowe, owies, owoce świeże, pokarm dla ptaków, pokarm
dla zwierząt domowych, produkty do tuczenia zwierząt, pszenica,
pyłek [materiał surowy], rośliny, ryby żywe, sadzonki, siano, słoma
[pasza], słód dla piwowarstwa i gorzelni, ściółka dla zwierząt, warzywa świeże, ziarna [zboże], zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta żywe, 32 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, kwas chlebowy [napoje
bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami,
napój imbirowy, piwo, piwo słodowe, soki, soki warzywne [napoje],
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sorbety [napoje], woda [napoje], woda gazowana, woda litowa, woda
mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa,
33 alkoholowe ekstrakty owocowe, cydr, gorzkie nalewki, koktajle,
likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje
alkoholowe zawierające owoce, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], wino, wódka, 39 dostawa energii elektrycznej, dystrybucja energii, usługi przewodników turystycznych, organizacja
wycieczek turystycznych, organizowanie i prowadzenie wycieczek,
udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, agencje
rezerwacji podróży, agenci zajmujący się organizowaniem podróży,
usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwującej podróże, 40 konserwowanie napojów i żywności, mrożenie
żywności, obróbka żywności gotowanej, przetwarzanie artykułów
spożywczych do użytku w produkcji, przetwarzanie mleka, przetwarzanie żywności, przetwórstwo ryb, warzenie piwa, wędzenie
żywności, wytłaczanie owoców, wytwarzanie energii, 41 degustacje
win [usługi edukacyjne], degustacje win [usługi rozrywkowe], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, medyczne usługi edukacyjne, organizowanie imprez
rekreacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, świadczenie usług
edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych
związanych z dietą, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 44 chirurgia drzew, hodowla zwierząt, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja
trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie
krajobrazów, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku
węgla, usługi sanatoryjne, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia],
tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi ogrodnicze, usługi
ponownego zalesiania, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi
weterynaryjne, usługi z zakresu szkółek roślin.

(111) 327795
(220) 2019 03 15
(210) 497241
(151) 2019 12 03
(441) 2019 06 24
(732) BARTOSZEK ALEKSANDRA LU-LA, Iława (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #ministerstwodresu
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 327796
(220) 2019 07 01
(210) 501796
(151) 2020 01 13
(441) 2019 09 23
(732) ITALFARMACO, S.A., Alcobendas (ES)
(540) (znak słowny)
(540) POSTAFEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, suplementy diety dla ludzi.
(111) 327797
(220) 2019 07 15
(210) 502247
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tauron SmartCity
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, 12 części konstrukcyjne do samochodów, części hamulcowe do samochodów, części wykończenia
wnętrza samochodów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, 35
agencje reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi reklamowe,
reklama i usługi reklamowe, reklama i marketing, doradztwo dotyczące reklamy, przygotowywanie materiałów reklamowych, usługi
doradcze dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące re-
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klamy, usługi w zakresie reklamy, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne
[publicity], usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
usługi doradztwa w zakresie marketingu, doradztwo i informacja
o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące
rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi sekretarskie i biurowe, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie
czynności biurowych, usługi sekretarskie świadczone w biurze firmy,
usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], zarządzanie biurami działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi w zakresie
analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, 36 zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, zarządzanie finansowe
spółkami holdingowymi, 37 usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa sprzętu
elektrycznego, naprawa urządzeń oświetleniowych, naprawa lub
konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, naprawa maszyn przemysłowych, naprawa maszyn górniczych, naprawa
urządzeń elektrycznych, naprawa przyrządów optycznych, naprawa
urządzeń elektronicznych, naprawa linii wysokiego napięcia, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej,
naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, naprawcze
roboty budowlane, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów optycznych,
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, usługi budowlane,
naprawa i konserwacja maszyn do robót ziemnych, naprawa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, naprawa i konserwacja maszyn
do budowy dróg, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego
i telekomunikacyjnego, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii,
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie sieci
telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, budowa
infrastruktury elektroenergetycznej, instalacja systemów oświetlenia
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych,
39 wynajem samochodów, wynajem samochodów elektrycznych,
wypożyczanie samochodów, usługi wynajmu samochodów, dzierżawa samochodów ciężarowych, wypożyczanie samochodów do przeprowadzek, usługi w zakresie wypożyczania samochodów, usługi
w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, 42 badania
naukowe, badania i analizy naukowe, badania naukowe i przemysłowe, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, badania
techniczne, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami, usługi w zakresie doradztwa technicznego, do-
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radztwo w zakresie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie badań naukowych, doradztwo w zakresie oszczędności energii, usługi
doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, usługi w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie analizy danych technicznych, usługi w zakresie
inżynierii budowlanej, analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich.

(111) 327798
(220) 2019 07 15
(210) 502249
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tauron Nowe Technologie
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, 12 części konstrukcyjne do samochodów, części hamulcowe do samochodów, części wykończenia
wnętrza samochodów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, 35
agencje reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi reklamowe,
reklama i usługi reklamowe, reklama i marketing, doradztwo dotyczące reklamy, przygotowywanie materiałów reklamowych, usługi
doradcze dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi w zakresie reklamy, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne
[publicity], usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
usługi doradztwa w zakresie marketingu, doradztwo i informacja
o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące
rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi sekretarskie i biurowe, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie
czynności biurowych, usługi sekretarskie świadczone w biurze firmy,
usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], zarządzanie biurami działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi w zakresie
analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, 36 zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, zarządzanie finansowe
spółkami holdingowymi, 37 usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa sprzętu
elektrycznego, naprawa urządzeń oświetleniowych, naprawa lub
konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, naprawa maszyn przemysłowych, naprawa maszyn górniczych, naprawa
urządzeń elektrycznych, naprawa przyrządów optycznych, naprawa
urządzeń elektronicznych, naprawa linii wysokiego napięcia, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej,
naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, naprawcze
roboty budowlane, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów optycznych,
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, usługi budowlane,
naprawa i konserwacja maszyn do robót ziemnych, naprawa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, naprawa i konserwacja maszyn
do budowy dróg, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego

i telekomunikacyjnego, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii,
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie sieci
telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, budowa
infrastruktury elektroenergetycznej, instalacja systemów oświetlenia
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych,
39 wynajem samochodów, wynajem samochodów elektrycznych,
wypożyczanie samochodów, usługi wynajmu samochodów, dzierżawa samochodów ciężarowych, wypożyczanie samochodów do przeprowadzek, usługi w zakresie wypożyczania samochodów, usługi
w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, 42 badania
naukowe, badania i analizy naukowe, badania naukowe i przemysłowe, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, badania
techniczne, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami, usługi w zakresie doradztwa technicznego, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie badań naukowych, doradztwo w zakresie oszczędności energii, usługi
doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, usługi w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie analizy danych technicznych, usługi w zakresie
inżynierii budowlanej, analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich.

(111) 327799
(220) 2019 09 26
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) MITOMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tyśmienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MITOMO M BEAUTIFUL FRIENDS MITOMO
(540)

(210) 504906

(591) czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 327800
(220) 2019 10 31
(210) 506302
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW-USŁUGODAWCÓW
ROLNYCH, Myślęcinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTYFIKOWANY USŁUGODAWCA PZPUR
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.02, 15.07.01, 26.01.16
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 44 usługi
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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) 000351
(111) 041981
(111) 041996
(111) 042042
(111) 042119
(111) 042140
(111) 049015
(111) 049021
(111) 049284
(111) 049329
(111) 049330
(111) 049629
(111) 050448
(111) 053406
(111) 053877
(111) 057931
(111) 057954
(111) 058003
(111) 058005
(111) 058045
(111) 058055
(111) 058057
(111) 058091
(111) 058095
(111) 058097
(111) 058510
(111) 065957
(111) 066350
(111) 066530
(111) 066688
(111) 066739
(111) 066828
(111) 066899
(111) 066913
(111) 066914
(111) 066915
(111) 066948
(111) 066987
(111) 066993
(111) 067021
(111) 067024
(111) 067025
(111) 067026
(111) 067052
(111) 067068
(111) 067071
(111) 067072
(111) 067073
(111) 067074
(111) 067075
(111) 067083
(111) 067103
(111) 067143
(111) 067240
(111) 067241
(111) 067283
(111) 067306
(111) 067350
(111) 067372
(111) 067381

(180) 2030 03 16
(180) 2030 03 28
(180) 2030 04 05
(180) 2030 04 15
(180) 2030 06 04
(180) 2030 06 13
(180) 2030 01 30
(180) 2030 03 09
(180) 2030 05 04
(180) 2030 03 12
(180) 2030 03 12
(180) 2030 03 28
(180) 2030 05 27
(180) 2030 07 28
(180) 2030 07 28
(180) 2030 03 03
(180) 2030 04 03
(180) 2030 03 07
(180) 2030 03 11
(180) 2030 02 08
(180) 2030 02 21
(180) 2030 03 22
(180) 2030 04 24
(180) 2030 04 30
(180) 2030 04 30
(180) 2030 02 21
(180) 2029 09 11
(180) 2029 09 07
(180) 2030 01 30
(180) 2029 12 19
(180) 2030 01 16
(180) 2030 02 22
(180) 2030 01 23
(180) 2030 01 25
(180) 2030 01 25
(180) 2030 01 25
(180) 2030 02 23
(180) 2030 03 05
(180) 2030 03 06
(180) 2030 03 13
(180) 2030 03 14
(180) 2030 03 14
(180) 2030 03 14
(180) 2030 03 16
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 20
(180) 2030 03 29
(180) 2030 04 04
(180) 2030 03 28
(180) 2030 03 28
(180) 2030 04 11
(180) 2030 04 23
(180) 2030 02 28
(180) 2030 03 12
(180) 2030 03 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 całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 067382
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(111) 070881
(111) 070967
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(111) 079917
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(111) 144509
(111) 144600
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(111) 145610
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(111) 146525
(111) 146531
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(111) 147044
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(111) 147407
(111) 147420
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 153868
(111) 153883
(111) 153888
(111) 153924
(111) 153925
(111) 154059
(111) 154061
(111) 154062
(111) 154063
(111) 154064
(111) 154076
(111) 154085
(111) 154202
(111) 154297
(111) 154372
(111) 154447
(111) 154541
(111) 154591
(111) 154610
(111) 154643
(111) 154644
(111) 154665
(111) 154784
(111) 154791
(111) 154812
(111) 154859
(111) 154866
(111) 155214
(111) 155226
(111) 155452
(111) 155875
(111) 155937
(111) 156043
(111) 156451
(111) 156469
(111) 156470
(111) 156471
(111) 156473
(111) 156474
(111) 156639
(111) 156685
(111) 157003
(111) 157005
(111) 157008
(111) 157145
(111) 157166
(111) 157205
(111) 157215
(111) 157295
(111) 157429
(111) 157431
(111) 157601
(111) 157644
(111) 158042
(111) 158101
(111) 158360
(111) 158750
(111) 158845
(111) 158846
(111) 159052
(111) 159205
(111) 159403
(111) 159929
(111) 160153
(111) 160154
(111) 160446
(111) 160487

(180) 2030 09 09
(180) 2030 09 14
(180) 2030 09 12
(180) 2030 09 25
(180) 2030 09 25
(180) 2030 10 25
(180) 2030 10 25
(180) 2030 10 25
(180) 2030 10 25
(180) 2030 10 25
(180) 2030 10 31
(180) 2030 07 19
(180) 2030 03 28
(180) 2030 12 14
(180) 2030 10 27
(180) 2030 10 19
(180) 2030 09 26
(180) 2030 12 05
(180) 2031 01 05
(180) 2030 09 25
(180) 2030 09 25
(180) 2030 12 07
(180) 2030 06 01
(180) 2030 07 26
(180) 2030 10 27
(180) 2030 10 25
(180) 2030 10 31
(180) 2030 12 22
(180) 2030 11 09
(180) 2030 08 22
(180) 2030 03 06
(180) 2030 11 20
(180) 2030 10 25
(180) 2030 12 02
(180) 2030 11 17
(180) 2030 11 17
(180) 2030 11 17
(180) 2030 11 17
(180) 2030 11 17
(180) 2030 11 29
(180) 2030 12 29
(180) 2030 04 03
(180) 2030 09 12
(180) 2030 11 09
(180) 2030 11 30
(180) 2030 05 16
(180) 2030 08 18
(180) 2030 10 25
(180) 2030 11 17
(180) 2030 09 20
(180) 2030 09 20
(180) 2030 09 20
(180) 2030 09 20
(180) 2031 02 12
(180) 2031 02 14
(180) 2030 10 31
(180) 2030 12 01
(180) 2030 11 22
(180) 2030 11 22
(180) 2030 07 05
(180) 2030 11 22
(180) 2030 03 21
(180) 2030 11 17
(180) 2030 09 07
(180) 2030 09 07
(180) 2030 04 19
(180) 2030 11 22
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 5/2020

(111) 162546 (180) 2030 04 25
(111) 164783 (180) 2030 02 25
(111) 166852 (180) 2030 12 29
(111) 166853 (180) 2030 12 29
(111) 170621 (180) 2031 02 09
(111) 171191 (180) 2030 03 13
(111) 171323 (180) 2030 07 21
(111) 171547 (180) 2030 12 08
(111) 171714A	 (180) 2030 12 08
(111) 184660 (180) 2030 03 04
(111) 187976 (180) 2030 12 20
(111) 227281 (180) 2028 12 08
(111) 229297 (180) 2029 06 01
(111) 229503 (180) 2028 12 16
(111) 232349 (180) 2029 08 18
(111) 232350 (180) 2029 08 18
(111) 232616 (180) 2030 02 25
(111) 232838 (180) 2029 11 02
(111) 233379 (180) 2029 08 06
(111) 233485 (180) 2029 11 09
(111) 233970 (180) 2030 02 25
(111) 234076 (180) 2030 01 04
(111) 234440
(111) 234500
(111) 234513
(111) 234777
(111) 234869
(111) 235039
(111) 235135
(111) 235408
(111) 235445
(111) 235495
(111) 235546
(111) 235555
(111) 235556
(111) 235557
(111) 235569
(111) 235707
(111) 235709
(111) 235824
(111) 235825
(111) 235829
(111) 235830
(111) 235831
(111) 235832
(111) 235833
(111) 235835
(111) 235854
(111) 235869
(111) 235917
(111) 236002
(111) 236003
(111) 236004
(111) 236016
(111) 236022
(111) 236034
(111) 236035
(111) 236036
(111) 236368
(111) 236369
(111) 236371
(111) 236372
(111) 236373
(111) 236374
(111) 236375

(180) 2029 10 15
(180) 2030 01 28
(180) 2029 08 14
(180) 2030 01 11
(180) 2029 09 04
(180) 2030 02 17
(180) 2029 10 22
(180) 2030 03 01
(180) 2030 01 26
(180) 2029 10 14
(180) 2030 01 11
(180) 2030 02 08
(180) 2030 02 08
(180) 2030 02 08
(180) 2030 02 18
(180) 2030 02 19
(180) 2030 02 26
(180) 2030 02 08
(180) 2030 02 08
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 02
(180) 2029 11 03
(180) 2030 03 26
(180) 2030 02 12
(180) 2030 02 25
(180) 2030 02 26
(180) 2030 02 26
(180) 2030 03 04
(180) 2030 03 10
(180) 2030 03 17
(180) 2030 03 17
(180) 2030 03 17
(180) 2030 02 26
(180) 2030 02 26
(180) 2030 02 26
(180) 2030 02 26
(180) 2030 02 26
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 02

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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 całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 236399
(111) 236607
(111) 236616
(111) 236617
(111) 236633
(111) 236635
(111) 236692
(111) 236693
(111) 236795
(111) 236796
(111) 236894
(111) 236939
(111) 236975
(111) 236977
(111) 236978
(111) 236980
(111) 237041
(111) 237079
(111) 237080
(111) 237081
(111) 237085
(111) 237090
(111) 237098
(111) 237099
(111) 237130
(111) 237156
(111) 237158
(111) 237160
(111) 237186
(111) 237187
(111) 237188
(111) 237189
(111) 237190
(111) 237191
(111) 237192
(111) 237193
(111) 237196
(111) 237198
(111) 237199
(111) 237203
(111) 237214
(111) 237218
(111) 237245
(111) 237299
(111) 237313
(111) 237317
(111) 237318
(111) 237319
(111) 237422
(111) 237478
(111) 237479
(111) 237480
(111) 237488
(111) 237500
(111) 237501
(111) 237520
(111) 237521
(111) 237523
(111) 237528
(111) 237614
(111) 237649
(111) 237650
(111) 237677
(111) 237681
(111) 237682
(111) 237691
(111) 237693

(180) 2030 03 17
(180) 2030 02 18
(180) 2030 02 25
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 11
(180) 2030 03 26
(180) 2030 02 25
(180) 2030 03 08
(180) 2030 03 10
(180) 2030 03 10
(180) 2030 02 17
(180) 2029 11 23
(180) 2030 03 04
(180) 2030 03 05
(180) 2030 03 08
(180) 2030 03 17
(180) 2030 02 16
(180) 2030 02 19
(180) 2030 02 19
(180) 2030 02 19
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 16
(180) 2030 03 18
(180) 2030 03 18
(180) 2030 01 13
(180) 2030 03 31
(180) 2030 04 01
(180) 2030 04 01
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 23
(180) 2030 03 09
(180) 2030 03 16
(180) 2030 03 17
(180) 2030 05 12
(180) 2030 04 13
(180) 2030 04 26
(180) 2029 12 08
(180) 2030 02 24
(180) 2030 03 12
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 22
(180) 2030 02 02
(180) 2030 02 19
(180) 2030 02 19
(180) 2030 02 19
(180) 2030 03 03
(180) 2030 03 15
(180) 2030 03 15
(180) 2030 04 09
(180) 2030 03 16
(180) 2030 04 13
(180) 2030 04 21
(180) 2030 04 26
(180) 2029 12 03
(180) 2029 12 03
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 03
(180) 2030 03 04
(180) 2030 03 25
(180) 2030 03 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 całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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 5/2020
(111) 237696
(111) 237697
(111) 237698
(111) 237736
(111) 237754
(111) 237864
(111) 237899
(111) 237935
(111) 237936
(111) 238000
(111) 238035
(111) 238037
(111) 238042
(111) 238100
(111) 238131
(111) 238151
(111) 238154
(111) 238171
(111) 238193
(111) 238208
(111) 238228
(111) 238255
(111) 238276
(111) 238285
(111) 238366
(111) 238380
(111) 238436
(111) 238468
(111) 238485
(111) 238535
(111) 238539
(111) 238555
(111) 238576
(111) 238578
(111) 238612
(111) 238613
(111) 238614
(111) 238615
(111) 238623
(111) 238643
(111) 238644
(111) 238721
(111) 238731
(111) 238736
(111) 238753
(111) 238755
(111) 238762
(111) 238763
(111) 238764
(111) 238797
(111) 238816
(111) 238863
(111) 238864
(111) 238865
(111) 238866
(111) 238889
(111) 238903
(111) 238928
(111) 238940
(111) 238941
(111) 238949
(111) 238953
(111) 238954
(111) 238955
(111) 238957
(111) 238961
(111) 238962

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2030 03 31
(180) 2030 03 31
(180) 2030 04 02
(180) 2030 03 24
(180) 2030 04 27
(180) 2030 05 27
(180) 2030 03 15
(180) 2030 03 18
(180) 2030 03 19
(180) 2030 05 24
(180) 2030 02 25
(180) 2030 02 26
(180) 2030 03 10
(180) 2030 06 07
(180) 2030 02 18
(180) 2030 03 15
(180) 2030 03 15
(180) 2030 02 19
(180) 2030 03 03
(180) 2030 04 30
(180) 2030 02 26
(180) 2030 08 16
(180) 2029 12 21
(180) 2030 03 11
(180) 2030 04 19
(180) 2030 02 03
(180) 2030 04 29
(180) 2030 02 24
(180) 2030 04 30
(180) 2030 03 12
(180) 2030 03 24
(180) 2030 05 06
(180) 2029 12 21
(180) 2030 02 19
(180) 2030 02 22
(180) 2030 02 26
(180) 2030 02 26
(180) 2030 02 26
(180) 2030 04 08
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 17
(180) 2030 03 17
(180) 2030 04 26
(180) 2030 03 19
(180) 2030 05 24
(180) 2030 05 24
(180) 2030 06 11
(180) 2030 06 11
(180) 2030 06 11
(180) 2030 04 20
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 09
(180) 2030 03 09
(180) 2030 02 24
(180) 2030 02 24
(180) 2030 04 22
(180) 2030 05 04
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 26
(180) 2030 02 26
(180) 2030 04 02
(180) 2030 06 14
(180) 2030 06 14
(180) 2030 06 14
(180) 2030 06 14
(180) 2030 05 26
(180) 2030 05 26

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 238965
(111) 239077
(111) 239078
(111) 239087
(111) 239088
(111) 239089
(111) 239097
(111) 239124
(111) 239127
(111) 239128
(111) 239138
(111) 239142
(111) 239194
(111) 239201
(111) 239231
(111) 239232
(111) 239233
(111) 239234
(111) 239236
(111) 239237
(111) 239240
(111) 239261
(111) 239263
(111) 239276
(111) 239288
(111) 239297
(111) 239317
(111) 239380
(111) 239400
(111) 239410
(111) 239411
(111) 239412
(111) 239458
(111) 239544
(111) 239545
(111) 239557
(111) 239578
(111) 239579
(111) 239580
(111) 239608
(111) 239613
(111) 239614
(111) 239636
(111) 239638
(111) 239677
(111) 239725
(111) 239728
(111) 239763
(111) 239764
(111) 239765
(111) 239766
(111) 239767
(111) 239769
(111) 239774
(111) 239782
(111) 239794
(111) 239804
(111) 239813
(111) 239848
(111) 239849
(111) 239850
(111) 239851
(111) 239853
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(180) 2030 08 05
(180) 2030 02 19
(180) 2030 05 19
(180) 2030 03 22
(180) 2030 03 22
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 05
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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) 496293
(210) 503572
(210) 503798
(210) 504124
(210) 502866
(210) 501642
(210) 500914
(210) 499979
(210) 499666
(210) 499312
(210) 497133
(210) 496863
(210) 496860
(210) 493283
(210) 497132
(210) 497129
(210) 497084
(210) 497078
(210) 497077
(210) 497072
(210) 486457
(210) 460362
(210) 463804
(210) 496297
(210) 496498
(210) 496116
(210) 498816
(210) 504488
(210) 505115
(210) 386254
(210) 419567
(210) 439949
(210) 468359
(210) 465322
(210) 459494
(210) 463800
(210) 465592

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT04/2017
ZT01/2017
U
U
U
U
U
U
19/2011
01/2014
13/2015
U
ZT10/2017
26/2016
ZT05/2017
ZT05/2017

(210) 479857
(210) 470154
(210) 472725
(210) 473040
(210) 500677
(210) 505289
(210) 504347
(210) 503643
(210) 501465
(210) 499173
(210) 499172
(210) 497182
(210) 497128
(210) 497100
(210) 497094
(210) 495744
(210) 468241
(210) 474194
(210) 474998
(210) 476290
(210) 484367
(210) 485027
(210) 492907
(210) 449050
(210) 449882
(210) 434403
(210) 431083
(210) 431962
(210) 450095
(210) 431084
(210) 431961
(210) 420061
(210) 424147
(210) 429438
(210) 431082
(210) 386253

ZT04/2018
ZT21/2017
ZT42/2017
ZT14/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
4/2016
5/2016
03/2015
22/2014
21/2014
6/2016
22/2014
21/2014
02/2014
10/2014
19/2014
22/2014
19/2011

(210) 380577
(210) 391142
(210) 391143
(210) 391145
(210) 506012
(210) 506008
(210) 501630
(210) 437209
(210) 428999
(210) 434047
(210) 391144
(210) 488484
(210) 486688
(210) 496975
(210) 497065
(210) 499598
(210) 499599
(210) 499938
(210) 499939
(210) 500433
(210) 500443
(210) 500475
(210) 501554
(210) 502508
(210) 503956
(210) 503959
(210) 504050
(210) 504082
(210) 504111
(210) 504345
(210) 504416
(210) 504521
(210) 504527
(210) 504636
(210) 504932
(210) 505100
(210) 505192
(210) 505318
(210) 505370
(210) 505408
(210) 505435
(210) 505495
(210) 505515

10/2011
02/2012
02/2012
02/2012
ZT53/2019
ZT2/2020
U
08/2015
18/2014
02/2015
02/2012
ZT36/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 505521
(210) 505540
(210) 505613
(210) 505619
(210) 505668
(210) 505670
(210) 505671
(210) 505680
(210) 505809
(210) 505821
(210) 505835
(210) 505873
(210) 505941
(210) 506052
(210) 506053
(210) 506055
(210) 506058
(210) 506067
(210) 506107
(210) 506187
(210) 506395
(210) 506493
(210) 506541
(210) 506543
(210) 506680
(210) 506880
(210) 506882
(210) 506884
(210) 506885
(210) 506900
(210) 506901
(210) 506903
(210) 506996
(210) 506997
(210) 507152
(210) 507164
(210) 507187
(210) 507344
(210) 507420
(210) 507818
(210) 507933
(210) 508955

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

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
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 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.

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.

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

(210) 494104
(210) 501976
(210) 503954
(210) 503961
(210) 500485
(210) 499480
(210) 496425

ZT11/2019
ZT33/2019
U
U
ZT30/2019
ZT26/2019
ZT17/2019

(210) 496424
(210) 496423
(210) 496422
(210) 491673
(210) 500552
(210) 493043
(210) 478897

ZT17/2019
ZT17/2019
ZT17/2019
ZT48/2018
ZT29/2019
ZT01/2019
ZT51/2017
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(111) 045408 A. Wykreślono: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Polska 271134897; Wpisano: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166.

(111) 076821 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 045408 A. Wykreślono: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166; Wpisano: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 270641528.

(111) 076822 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 048081 A. Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin 24, Irlandia.

(111) 077068 A. Wykreślono: Reckitt & Colman /Overseas/
Limited, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 048761 A. Wykreślono: SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Oświęcim, Polska; Wpisano: SYNTHOS DWORY 7
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Oświęcim, Polska 260133662.

(111) 077531 A. Wykreślono: SEARS BRANDS, LLC, HOFFMAN
ESTATES, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Transform SR
Brands LLC, Hoffman Estates, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 050686 A. Wykreślono: HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., WINSTON-SALEM, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 054258 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN /OVERSEAS/
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 061343 A. Wykreślono: ALLNEX BELGIUM SA, Anderlecht, Belgia; Wpisano: Allnex Belgium S.A., Drogenbos, Belgia.
(111) 062864 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin 24, Irlandia.
(111) 064899 A. Wykreślono: FABRYKA „COPERNICUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, Polska;
Wpisano: COPERNICUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąwelnica, Polska 382292736.
(111) 066985 A. Wykreślono: RICOLA AG., LAUFEN, Szwajcaria; Wpisano: Ricola Group AG, Laufen, Szwajcaria.
(111) 067108 A. Wykreślono: HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., WINSTON SALEM, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 067109 A. Wykreślono: HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., WINSTON SALEM, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 069260 A. Wykreślono: HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., WINSTON-SALEM, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 069261 A. Wykreślono: HBI BRANDED APPAREL LIMITED,
INC., WINSTON-SALEM, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: HBI
Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 069262 A. Wykreślono: HBI BRANDED APPAREL LIMITED,
INC., WINSTON -SALEM, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 072556 A. Wykreślono: SEARS BRANDS, LLC, HOFFMAN
ESTATES, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Transform SR
Brands LLC, Hoffman Estates, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 075208 A. Wykreślono: Reckitt & Colman /Overseas/
Limited, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 075582 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 078815 A. Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas)
Limited, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 079035 A. Wykreślono: HBI BRANDED APPAREL LIMITED,
INC., WINSTON-SALEM, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: HBI
Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 079367 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 079427 A. Wykreślono: HBI BRANDED APPAREL LIMITED,
INC., WINSTON-SALEM, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 079428 A. Wykreślono: HBI BRANDED APPAREL LIMITED,
INC., WINSTON-SALEM, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 081435 A. Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas)
Limited, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 087019 A. Wykreślono: ALLNEX BELGIUM SA, Anderlecht, Belgia; Wpisano: Allnex Belgium S.A., Drogenbos, Belgia.
(111) 093503 A. Wykreślono: RPRO HOLDINGS S.À.R.L.,
LUXEMBOURG, Luksemburg; Wpisano: WORLD CLASS ROMANIA
S.A., Bukareszt, Rumunia.
(111) 096476 A. Wykreślono: AGRAF Spółka z o. o., Łódź,
Polska; Wpisano: ARKANCE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Izabelin-Dziekanówek, Polska
381770553.
(111) 096568 A. Wykreślono: AGRAF Spółka z o.o., Łódź, Polska; Wpisano: ARKANCE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Izabelin-Dziekanówek, Polska
381770553.
(111) 097833 A. Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas )
Limited, Dansom Lane, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman
(Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 097865 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM Alojzy Kubiak, Busko Zdrój, Polska;
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SULPHUR
ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Busko-Zdrój, Polska.
(111) 099556 A. Wykreślono: WAMET Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe Spółka z o. o., Bydgoszcz, Polska; Wpisano:
FIRMA USŁUGOWA „DASTAL” DARIUSZ NIERUSZEWICZ, Bydgoszcz,
Polska 092554540.
(111) 104033 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo BIOGRADEX
Spółka z o. o., Elbląg, Polska; Wpisano: „BIOGRADEX-HOLDING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOIŚCIĄ, Elbląg, Polska
170189528.
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(111) 105260 A. Wykreślono: „PROMARE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska; Wpisano: NAMIARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia,
Polska 191611126.
(111) 105872 A. Wykreślono: Bryczek Bogusława Jolanta
BOGMAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe,
Bielsko-Biała, Polska; Wpisano: BOGMAR Bogusława Bryczek, Bielsko-Biała, Polska 002413462.
(111) 109915 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 110092 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 114319 A. Wykreślono: BAYER CONSUMER CARE AG, BAZYLEA, Szwajcaria; Wpisano: Walter Ritter GmbH & Co. KG, Hamburg, Niemcy.
(111) 115467 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 117050 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN ( OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 119858 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 119874 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 120034 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 121105 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 128602 A. Wykreślono: SEARS BRANDS, LLC, HOFFMAN ESTATES, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Transform
SR Brands LLC, Hoffman Estates, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 130596 A. Wykreślono: Reckitt & Colman ( Overseas) Limited, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 131921 A. Wykreślono: Addivant Switzerland GmbH,
Reinach, Szwajcaria; Wpisano: SI Group Switzerland (CHAA) GmbH,
Pratteln, Szwajcaria.
(111) 137831 A. Wykreślono: CEFARM - WROCŁAW - CENTRUM ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, Polska 932149338; Wpisano: FARMACOL SERWIS SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 932149338.
(111) 138438 A. Wykreślono: SEARS BRANDS, LLC, 3333 Beverly Road, HOFFMAN ESTATE, Illinois 60179, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Transform SR Brands LLC, Hoffman Estates, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 138831 A. Wykreślono: „BATMAR” Burzyński Tomasz,
Burzyńska Wanda, Jawczyce, Polska 010307647; Wpisano: BURZYŃSKI TOMASZ BATMAR, JAWCZYCE, 010307647.
(111) 140947 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 145230 A. Wykreślono: Reckitt Benckiser Brands Investments B.V., Hoofddorp, Holandia; Wpisano: Reckitt Benckiser Hygiene Home Brands B.V., Hoofddorp, Holandia.

(111) 145394 A. Wykreślono: Reckitt Benckiser Brands Investments B.V., Hoofddorp, Holandia; Wpisano: Reckitt Benckiser Hygiene Home Brands B.V., Hoofddorp, Holandia.
(111) 149615 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 150494 A. Wykreślono: TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wola Dalsza, Polska 146958589;
Wpisano: TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Dalsza, Polska
146958589.
(111) 152298 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 154667 A. Wykreślono: PIEKARNIA „MIMA” SPÓŁKA
JAWNA M.SIKORA-M. JANOWSKI, Ostrów Wielkopolski, Polska;
Wpisano: PIEKARNIA MIMA SPÓŁKA JAWNA SIKORA I WSPÓLNICY,
Ostrów Wielkopolski, Polska 250000288.
(111) 154668 A. Wykreślono: PIEKARNIA „MIMA” SPÓŁKA
JAWNA M. SIKORA-M. JANOWSKI, Ostrów Wielkopolski, Polska;
Wpisano: PIEKARNIA MIMA SPÓŁKA JAWNA SIKORA I WSPÓLNICY,
Ostrów Wielkopolski, Polska 250000288.
(111) 155778 A. Wykreślono: SEARS BRANDS, LLC, 3333 Beverly Road, HOFFMAN ESTATES, Illinois 60179, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: Transform SR Brands LLC, Hoffman Estates, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 155983 A. Wykreślono: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960; Wpisano: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy.
(111) 155984 A. Wykreślono: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960; Wpisano: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy.
(111) 156279 A. Wykreślono: „GERMANICUS NIEMIECKIE CENTRUM JĘZYKOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 192114938; Wpisano: JOANNA RUPP, Gdynia, Polska.
(111) 157020 A. Wykreślono: NINA DUBLASZEWSKA, Złotowo,
Polska; Wpisano: MARIUSZ DUBLASZEWSKI, Sopot, Polska.
(111) 157021 A. Wykreślono: NINA DUBLASZEWSKA, Złotowo,
Polska; Wpisano: MARIUSZ DUBLASZEWSKI, Sopot, Polska.
(111) 158196 A. Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas)
Limited, Dansom Lane HU8 7DS Hull, Wielka Brytania; Wpisano:
Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 158201 A. Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane HU8 7DS Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Wielka
Brytania.
(111) 158978 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 158979 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 158997 D. Wykreślono wpis: „W dniu 8 listopada 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn.. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-158997 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Warszawie wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie”; Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów pod po-
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zycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-158997 ustanowiony na rzecz JAMORSKI
I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Krakowie wobec
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 160752 A. Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas)
Limited, Dansom Lane Hull HU8 7DS, Wielka Brytania; Wpisano:
Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 161318 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin,
Irlandia.
(111) 161648 A. Wykreślono: GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142742958; Wpisano: WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska.
(111) 163832 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
DUBLIN 24, Irlandia.
(111) 164114 A. Wykreślono: Fabryka Budowy Maszyn AVERMANN Spółka z o.o., Oborniki, Polska 630689910; Wpisano: Avermann Besitz GmbH & Co. KG, Osnabrück, Niemcy.
(111) 164891 A. Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas)
Limited, Dansom Lane Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt &
Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Wielka Brytania.
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w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 5754/19/299) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2634621 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-187905 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W ŁOWICZU z siedzibą w Łowiczu”.
(111) 191231 A. Wykreślono: ICOPAL S.A., Zduńska Wola, Polska 730020836; Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
(111) 194090 A. Wykreślono: Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica
k/ Lublina, Polska 430566102; Wpisano: MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica, Polska 430566102.
(111) 194732 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 194881 A. Wykreślono: PROMARE Sp. z o.o., Gdynia, Polska 191611126; Wpisano: NAMIARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191611126.
(111) 194882 A. Wykreślono: PROMARE Sp. z o.o., Gdynia, Polska 191611126; Wpisano: NAMIARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 191611126.

(111) 166530 A. Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 197514 A. Wykreślono: Bartłomiej Sawulski, Wasilków,
Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE UNICELL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wasilków, Polska 050623653.

(111) 166717 A. Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 200316 A. Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas)
Limited, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 169148 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 202003 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.

(111) 170928 A. Wykreślono: Fabryka Budowy Maszyn „AVERMANN” Spółka z o.o., Oborniki, Polska 630689910; Wpisano: Avermann Besitz GmbH & Co. KG, Osnabrück, Niemcy.

(111) 203517 A. Wykreślono: Bartłomiej Sawulski, Wasilków,
Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE UNICELL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wasilków, Polska 050623653.

(111) 170962 A. Wykreślono: Addivant Switzerland Gmbh,
Reinach, Szwajcaria; Wpisano: SI Group Switzerland (CHAA) GmbH,
Pratteln, Szwajcaria.
(111) 176677 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 180382 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel Gmbh
& Co. Kg, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 180915 A. Wykreślono: Marek Rymuszko, Warszawa, Polska; Wpisano: ANNA OSTRZYCKA - RYMUSZKO, Warszawa, Polska.
(111) 181879 A. Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 185186 A. Wykreślono: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Polska 271134897; Wpisano: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166.
(111) 187904 D. Wpisano: „W dniu 11 lutego 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.. akt LD.XV.
Ns-Rej.Za 5752/19/497) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2637652 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-187904 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU z siedzibą w Łowiczu”.
(111) 187905 D. Wpisano: „W dniu 14 stycznia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia

(111) 204456 D. Wpisano: „W dniu 6 lutego 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 2186/20/219) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2637283 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-204456 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BPM MEZZANINE FUND SICAV-SIF, SCA z siedzibą
w Luksemburgu, Luksemburg wobec ZOO FACTORY INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 204507 A. Wykreślono: „DEKORGLASS DZIAŁDOWO”
Elżbieta i Gabriel Chojak, Działdowo, Polska 120106663; Wpisano: TREEGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 302562000.
(111) 206800 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 208108 A. Wykreślono: Bartłomiej Sawulski, Wasilków,
Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE UNICELL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wasilków, Polska 050623653.
(111) 208221 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Irlandia.
(111) 208585 A. Wykreślono: CEFARM - WROCŁAW - CENTRUM ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, Polska 932149338; Wpisano: FARMACOL SERWIS SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 932149338.
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(111) 210084 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 222837 A. Wykreślono: SGI SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin,
Polska 221932304; Wpisano: SGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 221932304.

(111) 210838 A. Wykreślono: MAKARPA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015687494; Wpisano: FIRANYGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wola Gołkowska, Polska 369942006.

(111) 232530 A. Wykreślono: SGI SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin,
Polska 221932304; Wpisano: SGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 221932304.

(111) 213284 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 213314 A. Wykreślono: „TRADEMARK MANAGEMENT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 321304473; Wpisano: DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn, Polska 300820828.
(111) 213629 A. Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836;
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
(111) 213674 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 233146 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 236555 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 236998 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOTREM” Stefan Piątkowski, Kłobuck,
Polska 150719380; Wpisano: ANNA PODLEJSKA VEL BIELSKA, DARIUSZ PIĄTKOWSKI KOTREM SPÓŁKA CYWILNA, Kłobuck, Polska
384434873.
(111) 237860 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.

(111) 213915 A. Wykreślono: SGI SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin,
Polska 221932304; Wpisano: SGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 221932304.

(111) 239250 A. Wykreślono: AKTA ARCHIWUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 634359322; Wpisano:
„AKTA - ARCHIWUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bogucin, Polska 634359322.

(111) 214113 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin 24, Irlandia.

(111) 240545 A. Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 216034 A. Wykreślono: Instytut Tele- i Radiotechniczny,
Warszawa, Polska 000039309; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa, Polska
000039309.

(111) 240909 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 219124 A. Wykreślono: „CAFE PATERMAN” Janusz Paterman, Chorzów, Polska; Wpisano: CAFE CHOPIN R.WITEK SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice, Polska 146914422.
(111) 219124 A. Wykreślono: CAFE CHOPIN R.WITEK SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice, Polska 146914422; Wpisano:
CAFE CHOPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, Polska 240190279.
(111) 219249 A. Wykreślono: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 362539017; Wpisano: AVENIR MEDICAL
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice,
Polska 020450510.
(111) 219249 A. Wykreślono: AVENIR MEDICAL 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, Polska
020450510; Wpisano: AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechncie, Polska 368306219.
(111) 219345 A. Wykreślono: Reckitt Benckiser Brands Investments B.V., Hoofddorp, Holandia; Wpisano: Reckitt Benckiser Hygiene Home Brands B.V., Hoofddorp, Holandia.
(111) 220293 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOTREM” Stefan Piątkowski, Kłobuck,
Polska 150719380; Wpisano: ANNA PODLEJSKA VEL BIELSKA, DARIUSZ PIĄTKOWSKI KOTREM SPÓŁKA CYWILNA, Kłobuck, Polska
384434873.
(111) 222075 A. Wykreślono: CEFARM-WROCŁAW Centrum
Zaopatrzenia Farmaceutycznego S.A., Wrocław, Polska 932149338;
Wpisano: FARMACOL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska
932149338.
(111) 222827 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 241147 A. Wykreślono: Marek Wolniak, Kalisz, Polska;
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska.
(111) 242319 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE „SULPHUR ZDRÓJ EXIM”-ALOJZY KUBIAK, Busko-Zdrój,
Polska 290023772; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska.
(111) 242320 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE „SULPHUR ZDRÓJ EXIM”-ALOJZY KUBIAK, Busko-Zdrój, Polska 290023772; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373.
(111) 242666 A. Wykreślono: PHU Siatmar Hanna Zieniewicz,
Katowice, Polska 272563256; Wpisano: SIATMAR Marek Jankiewicz,
Katowice, Polska.
(111) 243068 A. Wykreślono: Marek Wolniak, Kalisz, Polska;
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska.
(111) 243479 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE „SULPHUR ZDRÓJ EXIM”-ALOJZY KUBIAK, Busko-Zdrój,
Polska 290023772; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska.
(111) 244527 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „SULPHUR ZDRÓJ EXIM” Alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska
290023772; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska.
(111) 244620 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „SULPHUR ZDRÓJ EXIM” Alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska
290023772; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska.
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(111) 244621 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM Alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska
290023772; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska.
(111) 244627 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „SULPHUR ZDRÓJ EXIM” Alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska
290023772; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373.
(111) 244628 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „SULPHUR ZDRÓJ EXIM” Alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska
290023772; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373.
(111) 244660 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „SULPHUR ZDRÓJ EXIM” Alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska
290023772; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373.
(111) 244988 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 245076 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM Alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska
290023772; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska.
(111) 245378 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „SULPHUR ZDRÓJ EXIM” Alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska
290023772; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373.
(111) 245674 A. Wykreślono: „MILLENIUM” S.C. Ewa Kościńska, Tadeusz Kościński, Osielsko, Polska; Wpisano: EWA KOŚCIŃSKA,
NICHOLAS KOŚCIŃSKI PAN TADEUSZ SPÓŁKA CYWILNA, Osielsko,
Polska 092563993.
(111) 246035 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „SULPHUR ZDRÓJ EXIM” Alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska
290023772; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373.
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(111) 249481 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.
(111) 249502 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 249712 A. Wykreślono: PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY-INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU, Opole, Polska 530513114;
Wpisano: INSTYTUT ŚLĄSKI, Opole, 384024780.
(111) 249959 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW, JACEK, TOMASZ DOBIEŃ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ,
Kępno, Polska 250465455; Wpisano: DOMEL MEBLE PODŁOGI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kępno, Polska 250465455.
(111) 251128 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 251845 A. Wykreślono: KOPEX Spółka Akcyjna, Katowice,
Polska 271981166; Wpisano: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 270641528.
(111) 251904 A. Wykreślono: FABRYKA „COPERNICUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, Polska
341541915; Wpisano: COPERNICUS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąwelnica, Polska 382292736.
(111) 253057 A. Wykreślono: NOMI SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce,
Polska 290346653; Wpisano: SQ Service Jacek Wałdoch, Chojnice,
Polska 770675121.
(111) 253372 A. Wykreślono: NGTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147331119; Wpisano:
NORDGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin, Polska 330013139.
(111) 253537 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 253538 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 253539 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 246036 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „SULPHUR ZDRÓJ EXIM” Alojzy Kubiak, Busko-Zdrój, Polska
290023772; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój, Polska 383764373.

(111) 253540 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.

(111) 247795 A. Wykreślono: KOŁODZIEJ KINGA FEMMALIUM
MED SPA, Kraków, Polska 120445309; Wpisano: SZURAN ANNA
FEMMALIUM MED SPA, Kraków, Polska 122543996.

(111) 253631 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED,
Dublin, Irlandia.

(111) 248030 D. Wpisano: „W dniu 15 stycznia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn.. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 90/20/891) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2634811 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-248030 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec ASSETS MACED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Swarzędzu”.

(111) 254565 A. Wykreślono: PLUS H2O DRINKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociszew, Polska
100908890; Wpisano: „+H2O” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Chociszew, Polska 100908890.

(111) 248455 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO INOWACYJNO WDROŻENIOWE WAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 002481742; Wpisano: FIRMA
USŁUGOWA „DASTAL” DARIUSZ NIERUSZEWICZ, Bydgoszcz, Polska
092554540.

(111) 253585 A. Wykreślono: DUBLASZEWSKA NINA, Złotowo,
Polska; Wpisano: MARIUSZ DUBLASZEWSKI, Sopot, Polska.

(111) 255122 A. Wykreślono: WOLNIAK MAREK, Kalisz, Polska;
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska.
(111) 255123 A. Wykreślono: WOLNIAK MAREK, Kalisz, Polska;
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska.
(111) 255544 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 256271 A. Wykreślono: CEFARM - WROCŁAW - CENTRUM ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA,
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Wrocław, Polska 932149338; Wpisano: FARMACOL SERWIS SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 932149338.
(111) 256670 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW, JACEK, TOMASZ DOBIEŃ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ,
Kępno, Polska 250465455; Wpisano: DOMEL MEBLE PODŁOGI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kępno, Polska 250465455.
(111) 257969 A. Wykreślono: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960; Wpisano: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy.
(111) 259714 A. Wykreślono: ORSO BŁAŻEJ PANCERZ, Bytom,
Polska 240473563; Wpisano: PANCERZ BŁAŻEJ EGERTON, ZABRZE,
Polska 240473563.
(111) 260948 A. Wykreślono: WOJENKOWSKI WOJCIECH-ZAKŁADY PRODUKCJI CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, Polska
005720733; Wpisano: VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica, Polska
381831556.
(111) 261033 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 261845 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 262713 D. Wykreślono: „W dniu 8 listopada 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnymj udzielonym na znak towarowy R-262713 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Warszawie wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie”; Wpisano „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-262713 ustanowiony na rzecz JAMORSKI
I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Krakowie wobec
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 263499 A. Wykreślono: GUT ROBERT, Brwinów, Polska;
Wpisano: LEGER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA, Święcice, Polska 361122396.
(111) 263610 A. Wykreślono: DOZUT-TAGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379; Wpisano: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166.
(111) 263610 A. Wykreślono: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166; Wpisano: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 270641528.
(111) 263611 A. Wykreślono: DOZUT-TAGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379; Wpisano: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166.
(111) 263611 A. Wykreślono: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166; Wpisano: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 270641528.
(111) 264059 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 264459 A. Wykreślono: PLUS H2O DRINKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociszew, Polska; Wpisano: +H2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI, Chociszew, Polska 100908890.

(111) 264516 A. Wykreślono: ZAKŁADY KABLOWE BITNER
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 121163910; Wpisano: ZAKŁADY
KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121163910.
(111) 264760 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 265244 A. Wykreślono: D & S MEDICAL INVESTMENTS
LIMITED, NIKOZJA, Cypr; Wpisano: PRIVATE CARE HOME SERVICES
SP. Z O.O., WARSZAWA, Polska.
(111) 265245 A. Wykreślono: D & S MEDICAL INVESTMENTS
LIMITED, NIKOZJA, Cypr; Wpisano: PRIVATE CARE HOME SERVICES
SP. Z O.O., WARSZAWA, Polska.
(111) 265648 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 267004 A. Wykreślono: METROPOLITAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
361760286; Wpisano: BADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 383168895.
(111) 267095 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 267242 A. Wykreślono: CRUSAR KAROL KUNDZICZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 363221458; Wpisano:
CRUSAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 363221458.
(111) 267861 A. Wykreślono: NOMI SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce,
Polska 290346653; Wpisano: SQ Service Jacek Wałdoch, Chojnice,
Polska 770675121.
(111) 267862 A. Wykreślono: NOMI SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce,
Polska 290346653; Wpisano: SQ Service Jacek Wałdoch, Chojnice,
Polska 770675121.
(111) 269010 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin 24, Irlandia.
(111) 272240 A. Wykreślono: FLY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140848782; Wpisano: GB GRZEGORZ BOSOWSKI, Warszawa, Polska 141265226.
(111) 273033 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin 24, Irlandia.
(111) 273694 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 274028 A. Wykreślono: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 274029 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Hull, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 274187 A. Wykreślono: MAREK WOLNIAK, Kalisz, Polska;
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska.
(111) 274209 A. Wykreślono: WOLNIAK MAREK, Kalisz, Polska;
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska.
(111) 274315 D. Wykreślono: „W dniu 8 listopada 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawye w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274315 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Warszawie wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
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w Warszawie”; Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawye w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274315 ustanowiony na rzecz JAMORSKI
I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Krakowie wobec
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111)274316 D. Wykreślono: „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawye
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-274316 ustanowiony na rzecz
JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Warszawie wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”; Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycja 2628746 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274316 ustanowiony na rzecz JAMORSKI
I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Krakowie wobec
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 274721 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 276755 A. Wykreślono: ZELMER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 010731960; Wpisano: BSH Hausgeräte GmbH, Monachium, Niemcy.
(111) 276830 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 276840 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 276928 D. Wpisano: „W dniu 6 lutego 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 2180/20/813) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2637282 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-276928 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BPM MEZZANINE FUND SICAV-SIF, SCA z siedzibą
w Luksemburgu, Luksemburg wobec ZOO FACTORY INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 277218 A. Wykreślono: PLUS H2O DRINKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociszew, Polska
100908890; Wpisano: +H2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Chociszew, Polska 100908890.
(111) 278291 A. Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin 24, Irlandia.
(111) 278597 A. Wykreślono: NOVUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 152185875; Wpisano: TELEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368855400.
(111) 278598 A. Wykreślono: NOVUM SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 15218587500000; Wpisano: TELEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
368855400.
(111) 278599 A. Wykreślono: NOVUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 152185875; Wpisano: TELEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368855400.
(111) 279018 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
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(111) 279521 D. Wykreślono: „W dniu 8 listopada 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. Akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-279521 ustanowiony na rzecz JAMORSKI I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Warszawie wobec MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie”.; Wpisano: „W dniu 8 listopada 2019 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. Akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 17396/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2628746 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-279521 ustanowiony na rzecz JAMORSKI
I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Krakowie wobec
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 280253 A. Wykreślono: TT PLAST T. FORTUNA,
T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA, Targowisko, Polska 356395014; Wpisano:
TT PLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Targowisko, Polska 356395014.
(111) 281284 D. Wpisano: „W dniu 15 stycznia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 92/20/693) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2634812 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-281284 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec ASSETS MACED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Swarzędzu” .
(111) 281858 A. Wykreślono: MAREK WOLNIAK, Kalisz, Polska;
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska.
(111) 282226 A. Wykreślono: NOVUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 152185875; Wpisano: TELEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368855400.
(111) 282407 A. Wykreślono: NOVUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 152185875; Wpisano: TELEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368855400.
(111) 282642 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 282643 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 283301 A. Wykreślono: SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łobżenica, Polska; Wpisano:
SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębionek, Polska 361044325.
(111) 283390 A. Wykreślono: WDFC Services Limited, Londyn,
Wielka Brytania; Wpisano: WONGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146025969.
(111) 284362 A. Wykreślono: INTER PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice, Polska 240518567; Wpisano: INTER PROJEKT SPÓŁKA
AKCYJNA, Gliwice, Polska 240518567.
(111) 285295 A. Wykreślono: KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków,
Polska 123234027; Wpisano: OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 123234027.
(111) 285955 A. Wykreślono: JONKISZ JAKUB ZYZAŃSKI
PAWEŁ ECO RIDERS SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała, Polska
243514601; Wpisano: PAWEŁ ZYZAŃSKI, Bielsko-Biała, Polska;
JAKUB JONKISZ, Bielsko-Biała, Polska.
(111) 286151 A. Wykreślono: ZAKŁADY KABLOWE BITNER
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 121163910; Wpisano: ZAKŁADY
KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121163910.

276

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 5/2020

(111) 286493 A. Wykreślono: WDFC SERVICES LIMITED, London,
Wielka Brytania; Wpisano: WONGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146025969.
(111) 287988 A. Wykreślono: WDFC SERVICES LIMITED, Londyn,
Wielka Brytania; Wpisano: WONGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146025969.
(111) 288933 A. Wykreślono: LEGER ROBERT GUT, Brwinów,
Polska 140679291; Wpisano: LEGER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA, Święcice,
Polska 361122396.
(111) 289090 A. Wykreślono: WDFC SERVICES LIMITED, Londyn, Wielka Brytania; Wpisano: WONGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146025969.
(111) 289719 A. Wykreślono: GRUPA EPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska; Wpisano: EPP OFFICE-SYMETRIS BUSINESS PARK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 145909028.
(111) 290609 A. Wykreślono: LEGER ROBERT GUT, Brwinów,
Polska 140679291; Wpisano: LEGER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA, Święcice,
Polska 361122396.
(111) 290610 A. Wykreślono: LEGER ROBERT GUT, Brwinów,
Polska 140679291; Wpisano: LEGER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA, Święcice,
Polska 361122396.
(111) 292762 A. Wykreślono: WDFC SERVICES LIMITED, Londyn, Wielka Brytania; Wpisano: WONGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146025969.
(111) 292764 A. Wykreślono: WDFC SERVICES LIMITED, Londyn, Wielka Brytania; Wpisano: WONGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146025969.
(111) 293197 A. Wykreślono: BROEL B. SROCZYŃSKA U. BIAŁASZCZYK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, Polska 932713253; Wpisano:
BROEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, 382326632.
(111) 293782 A. Wykreślono: LEGER ROBERT GUT, Brwinów,
Polska 140679291; Wpisano: LEGER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA, Święcice,
Polska 361122396.
(111) 293991 A. Wykreślono: GYNCENTRUM CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
241863119; Wpisano: GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, 383762894.
(111) 294721 A. Wykreślono: COMVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 241520885; Wpisano: LINK MOBILITY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 241520885.
(111) 295077 A. Wykreślono: ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, Żywiec, Polska; Wpisano: LESZEK MŁODZIANOWSKI
ZBÓJNICKI SZLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, Polska 384504697.
(111) 295592 A. Wykreślono: GERMANICUS NIEMIECKIE CENTRUM JĘZYKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, Polska 192114938; Wpisano: JOANNA RUPP, Gdynia, Polska.
(111) 295748 A. Wykreślono: Kaufland Warenhandel GmbH
& Co. KG, Neckarsulm, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 296065 D. Wpisano: „W dniu 14 maja 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1754/18/012) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570338 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296065 w celu zabezpiecze-

nia wierzytelności przysługujących spółce BANK POLSKA KASA
OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki
INEA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu” .
(111) 297170 A. Wykreślono: MARIUSZ SUPADY, Piotrków Trybunalski, Polska; Wpisano: Aditya Anoop Bhardwaj, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Alishah Ranjbaryan, Hamburg, Niemcy;
Mariusz Supady, Piotrków Trybunalski, Polska.
(111) 297170 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
10 października 2019 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”
(111) 315959 D. Wpisano: „W dniu 15 stycznia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 5755/19/700) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2634861 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-315959 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W ŁOWICZU z siedzibą w Łowiczu”.
(111) 319546 D. Wpisano: „W dniu 10 grudnia 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 19405/19/083) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2631979 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-319546 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących spółce ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec spółki TXM SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie”.
(111) 319546 D. Wpisano: „W dniu 4 grudnia 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 19403/19/281) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2631255 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-319546 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK
POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki TXM
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie”.

Rejestracja międzynarodowa,
w której wydano decyzję
o definitywnej odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego
w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym
lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów
graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię
bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę
oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę
notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 606428
(540) hyperCAD
(511) 42
(732) OPEN MIND Technologies AG, Argelsrieder Feld 5
82234 Wessling (DE)
(151) 2016 11 16
(441) 2017 04 03
(581) 2017 03 16
(111) 1353142
(540) TOP GLOSS
(511) 19
(732) CHROMOS-SVJETLOST d.o.o., M. Stojanovića 13
HR-35257 Lužani (HR)
(151) 2017 04 28
(441) 2017 07 24
(581) 2017 07 06
(111) 1415254
(540) CHERNOBYL TOUR
(511) 41
(732) YEMELIANENKO Yaroslav, Klovskyi uzviz, 10, kv. 5
Kyiv 01021 (UA)
(151) 2018 05 21
(441) 2018 08 13
(581) 2018 07 26
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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.

WYNALAZKI
(B1) (11) 232849 		

w WUP 8/2019 na stronie 2349 w łamie lewym, wiersz 21 od góry jest:
(72) HEMPENIUS ELKE GJALT, Deest (NL);
Powinno być:
(72) HEMPENIUS EELKE GJALT, Deest (NL);

(B1) (11) 233754 		

w WUP 11/2019 na stronie 13 w łamie lewym, wiersz 20 od góry jest:
(72) GŁODNIOK MARCIN, Wielka Skotnica (PL);
Powinno być:
(72) GŁODNIOK MARCIN, Mysłowice (PL);

(B1) (11) 234027 		

w WUP 1/2020 na stronie 5 w łamie prawym, wiersz 5-6 od dołu jest:
(72) POZORSKI ROBERT, Chodzież (PL); STANIKOWSKI ROBERT, Radom (PL); OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL)
Powinno być:
(72) POZORSKI ROBERT, Chodzież (PL); STANIKOWSKI ROBERT, Radom (PL); OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL);
ZADĘCKI ROBERT, Radom (PL)
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