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OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH
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Nr 11/2020

A. WYNALAZKI
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wynalazków oznaczają:

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

–
–
–
–
–

(41)
(51)
(54)
(61)
(62)
(68)
(71)

–
–
–
–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –
(93) –
(94) –
(95) –
(97) –
(98) –

numer patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub patentu europejskiego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wynalazku
numer patentu głównego
numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego
(kod kraju)
nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz
wskazanie organu, który zezwolenie wydał
data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem
ochronnym
data i numer publikacji patentu europejskiego
data złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem patentu umieszczone są literowo-cyfrowe kody identyfikujące (kod rodzaju
dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

(A1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
(B1) – Patent
(B3) – Patent dodatkowy do patentu
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art. 105a Konwencji o patencie europejskim

PATENTY
UDZIELONE PRAWA
(od nr 235 431 do nr 235 465)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 235449
(41) 2018 03 26
(51) A23G 3/48 (2006.01)
A23G 3/42 (2006.01)
A23G 3/46 (2006.01)
(21) 418743 (22)
2016 09 19

(72) PIESTRZYŃSKA-KSIĄŻEK MAGDALENA, Kącik (PL)
(73) MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bełchatów (PL)
(54) Sposób wytwarzania ekologicznej krówki z dodatkiem chlorelli
i truskawki liofilizowanej
(B1) (11) 235458
(41) 2019 12 02
(51) A61F 5/11 (2006.01)
B21F 1/00 (2006.01)
(21) 425763 (22)
2018 05 29
(72) ABRATKIEWICZ DANIEL, Wrocław (PL); ARKADA ADRIAN,
Wrocław (PL)
(73) ABRATKIEWICZ DANIEL PODOLAND, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do formowania klamer podologicznych

Nr 11/2020
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(B1) (11) 235456
(41) 2018 10 08
(51) B01F 5/06 (2006.01)
B01F 3/08 (2006.01)
(21) 421225 (22)
2017 04 07
(72) SZERGOWICZ PAWEŁ, Jedlicze (PL)
(73) FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Mieszalnik statyczny przepływowy
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 235438
(41) 2016 06 20
B01J 19/18 (2006.01)
410600 (22)
2014 12 18
KOŁTUNIEWICZ ANDRZEJ BENEDYKT, Warszawa (PL)
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
Urządzenie do kontaktowania zawiesin stałych i emulsji z płynami

(B1) (11) 235455
(41) 2017 09 25
(51) B27G 1/00 (2006.01)
B27F 1/02 (2006.01)
B27F 1/12 (2006.01)
B27C 1/08 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
(21) 416584 (22)
2016 03 22
(72) FĄFARA PAWEŁ, Czudec (PL)
(73) FĄFARA PAWEŁ ICF WOOD, Czudec (PL)
(54) Sposób wytwarzania blatu zwłaszcza drewnianego i układ
urządzeń do wytwarzania blatu zwłaszcza drewnianego
(B1) (11) 235443
(41) 2019 10 07
(51) B31D 1/04 (2006.01)
B31D 5/02 (2017.01)
B31F 5/00 (2006.01)
B32B 29/06 (2006.01)
B41M 1/26 (2006.01)
D21H 27/30 (2006.01)
A47G 11/00 (2006.01)
(21) 425108 (22)
2018 03 31
(72) KUCZ RAFAŁ, Poznań (PL)
(73) PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Suchy Las (PL)
(54) Sposób wytwarzania zadrukowanych serwetek z papieru bibułowego
(B1) (11) 235435
(41) 2015 09 28
(51) B32B 15/20 (2006.01)
B32B 15/092 (2006.01)
B32B 15/14 (2006.01)
B32B 37/10 (2006.01)
(21) 407557 (22)
2014 03 17
(72) SUROWSKA BARBARA, Lublin (PL); BIENIAŚ JAROSŁAW, Lublin (PL);
TRZCIŃSKI ANDRZEJ, Marysin (PL); OSTAPIUK MONIKA, Lublin (PL);
JAKUBCZAK PATRYK, Lublin (PL); MAJERSKI KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania laminatu aluminium-węgiel-aluminium
i laminat aluminium-węgiel-aluminium
(B1) (11) 235447
(41) 2018 04 09
(51) B32B 27/36 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 5/24 (2006.01)
A47K 7/02 (2006.01)
(21) 418953 (22)
2016 09 30
(72) WESOŁOWSKI RADOSŁAW, Warszawa (PL)
(73) WESOŁOWSKI RADOSŁAW VIVATO, Warszawa (PL)
(54) Nośnik z nadrukowanymi treściami promocyjnymi oraz laminowany wyrób wielowarstwowy
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(B1) (11) 235434
(41) 2018 11 19
(51) B62D 9/00 (2006.01)
(21) 425529 (22)
2018 05 14
(72) ZNISZCZYŃSKI ANDRZEJ, Lublin (PL); KRZYWONOS LESZEK,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do sterowania skrętem kół pojazdów dwuśladowych, zwłaszcza wieloosiowych
(B1) (11) 235441
(41) 2019 07 01
(51) B65D 19/12 (2006.01)
B65D 85/48 (2006.01)
(21) 423998 (22)
2017 12 21
(72) RACZKIEWICZ KRZYSZTOF, Tomaszów Lubelski (PL)
(73) RS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Lubelski (PL)
(54) Paleta
(B1) (11) 235433
(41) 2017 02 27
(51) C02F 1/58 (2006.01)
C01C 1/10 (2006.01)
B01D 3/38 (2006.01)
(21) 413585 (22)
2015 08 18
(72) KOT ŁUKASZ MICHAŁ, Rytwiany (PL); LITWINOWICZ ANTONI,
Gliwice (PL)
(73) ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI
ENERGOPOMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób usuwania amoniaku ze ścieków i kolumna strippingowa
do usuwania amoniaku ze ścieków
(B1) (11) 235452
(41) 2019 05 06
(51) C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/577 (2006.01)
C04B 35/01 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
(21) 423341 (22)
2017 11 02
(72) GŁUSZEK MAŁGORZATA, Warszawa (PL); SZAFRAN MIKOŁAJ,
Piaseczno (PL); ROKICKI GABRIEL, Warszawa (PL); ŻUROWSKI
RADOSŁAW, Warszawa (PL); ANTOSIK AGNIESZKA, Nidzica (PL);
FALKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); KACZOROWSKI MARCIN,
Warszawa (PL); LEONOWICZ MARCIN, Warszawa (PL); WIERZBICKI
ŁUKASZ, Ciechanów (PL); SWATOWSKA DOMINIKA, Kuriany (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Kompozyt ceramiczno-polimerowy i sposób wytwarzania kompozytu ceramiczno-polimerowego
(B1) (11) 235448
(41) 2016 02 29
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
C09K 17/04 (2006.01)
(21) 409234 (22)
2014 08 21
(72) OSTRYCHARZ ZYGMUNT, Raciszyn (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI NAWOZÓW „AGRO-MARPOL” MARIOLA
OSTRYCHARZ, Raciszyn (PL)
(54) Sposób wytwarzania nawozu odkwaszającego glebę
(B1) (11) 235460
(41) 2017 12 04
(51) C07C 61/29 (2006.01)
C07D 207/06 (2006.01)
A01N 37/08 (2006.01)
A01N 43/36 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
(21) 417294 (22)
2016 05 24
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(72) ŁĘGOSZ BARTOSZ, Szamotuły (PL); KLEJDYSZ TOMASZ,
Poznań (PL); PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL);
CZURYSZKIEWICZ DARIA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN, Poznań (PL)
(54) Czwartorzędowe abietyniany amoniowe z kationem 1-alkilo-1-metylopirolidyniowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe szkodników magazynowych
(B1) (11) 235462
(41) 2020 01 27
(51) C07C 67/04 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
(21) 426422 (22)
2018 07 24
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); CZARNECKA MARTA,
Rokietnica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1,2-Dicynamoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1,2-dicynamoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny
(B1) (11) 235463
(41) 2020 01 27
(51) C07C 67/04 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
(21) 426423 (22)
2018 07 24
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); CZARNECKA MARTA,
Rokietnica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1,2-Di(3-metoksycynamoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina oraz
sposób otrzymywania 1,2-di(3-metoksycynamoilo)-sn-glicero-3-fosfocholiny
(B1) (11) 235464
(41) 2020 01 27
(51) C07C 67/04 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
(21) 426424 (22)
2018 07 24
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); CZARNECKA MARTA,
Rokietnica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1-Palmitoilo-2-cynamoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób
otrzymywania 1-palmitoilo-2-cynamoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny
(B1) (11) 235465
(41) 2020 02 10
(51) C07C 67/08 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
(21) 426553 (22)
2018 08 06
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); CZARNECKA MARTA,
Rokietnica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1-Cynamoilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób
otrzymywania 1-cynamoilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny
(B1) (11) 235453
(41) 2019 10 07
(51) C08L 67/04 (2006.01)
C08G 63/08 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
(21) 428610 (22)
2019 01 17
(72) SZCZEPANIAK ZYGMUNT, Bydgoszcz (PL);
PUZIO MAGDALENA, Grudziądz (PL)
(73) MUELLER FABRYKA ŚWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(54) Kompozycja biodegradowalna, zwłaszcza dla pojemników
podgrzewaczy i wkładów do zniczy
(B1) (11) 235461
(41) 2017 12 04
(51) C09K 11/82 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
C01F 17/30 (2020.01)
C01G 31/00 (2006.01)
(21) 417368 (22)
2016 06 02
(72) PIZ MATEUSZ, Szczecin (PL); FILIPEK ELŻBIETA, Szczecin (PL)

Nr 11/2020

(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Nowa faza typu ograniczonego roztworu stałego w potrójnym
układzie tlenków wanadu, iterbu i itru oraz sposób wytwarzania
nowej fazy typu ograniczonego roztworu stałego w potrójnym
układzie tlenków wanadu, iterbu i itru
(B1) (11) 235436
(41) 2016 06 06
(51) C12N 9/42 (2006.01)
C07K 14/315 (2006.01)
C07K 1/22 (2006.01)
(21) 410286 (22)
2014 11 28
(72) BERETA JOANNA, Kraków (PL); JUCHA JAROSŁAW, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Kompleks białkowy zawierający białko G i chitynazę A, sposób wyodrębniania z roztworu wodnego chitynazy A oraz jego zastosowania
(B1) (11) 235440
(41) 2019 10 07
(51) D21H 17/02 (2006.01)
D21H 27/30 (2006.01)
(21) 425092 (22)
2018 03 30
(72) LASOCKA MAŁGORZATA, Kobyłka (PL)
(73) LASOCKA MAŁGORZATA, Kobyłka (PL)
(54) Papier bioaktywny
(B1) (11) 235442
(41) 2020 01 13
(51) E02D 7/22 (2006.01)
E02D 5/36 (2006.01)
(21) 426235 (22)
2018 07 06
(72) KRASIŃSKI ADAM, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Świder do wykonywania pali przemieszczeniowych wkręcanych
(B1) (11) 235431
(41) 2019 07 15
(51) E05D 1/04 (2006.01)
E05D 1/06 (2006.01)
F24S 25/67 (2018.01)
H02S 20/24 (2014.01)
(21) 425646 (22)
2018 05 21
(72) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(73) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(54) Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego
(B1) (11) 235450
(41) 2018 05 21
(51) F04C 27/02 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
(21) 419377 (22)
2016 11 07
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF,
Kraków (PL); BOŻEK ESTERA, Oświęcim (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Połączenie kołnierzowe uszczelnione cieczą magnetyczną
(B1) (11) 235451
(41) 2018 06 18
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/42 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 419768 (22)
2016 12 12
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Wielostopniowe uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną
(B1) (11) 235454
(41) 2017 05 08
(51) F15B 13/044 (2006.01)

Nr 11/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

F16K 11/07 (2006.01)
F16K 11/24 (2006.01)
F15C 3/02 (2006.01)
(21) 418040 (22)
2016 07 22
(72) STOSIAK MICHAŁ, Wrocław (PL); KUDŹMA ZYGMUNT,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Rozdzielacz hydrauliczny
(B1) (11) 235457
(41) 2019 07 29
(51) F16D 15/00 (2006.01)
F16D 41/10 (2006.01)
F16D 41/08 (2006.01)
(21) 424370 (22)
2018 01 25
(72) WESOŁOWSKI PAWEŁ, Lubań (PL); TRZCIŃSKI PIOTR, Ocice (PL);
WIĘCKOWSKI GRZEGORZ, Lubań (PL)
(73) TRZCIŃSKI PIOTR CONTUR 2000 SPÓŁKA CYWILNA, Lubań (PL);
WIĘCKOWSKI GRZEGORZ CONTUR 2000 SPÓŁKA CYWILNA, Lubań (PL)
(54) Samozasprzęglający zespół przekładnia-sprzęgło
(B1) (11) 235446
(41) 2019 01 14
(51) F25J 1/00 (2006.01)
F25J 5/00 (2006.01)
B60K 3/00 (2006.01)
(21) 422155 (22)
2017 07 07
(72) KRAWCZYK PIOTR, Głudna (PL); WOŁOWICZ MARCIN,
Konstancin-Jeziorna (PL); MIKOŁAJCZAK ALEKSANDRA, Warszawa (PL);
BADYDA KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ zasilania autobusu skroplonym powietrzem
(B1) (11) 235432
(41) 2020 01 02
(51) F28D 20/00 (2006.01)
F24D 11/00 (2006.01)
(21) 430398 (22)
2019 06 26
(72) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(73) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(54) Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła
(B1) (11) 235445
(41) 2018 07 02
(51) G01F 11/00 (2006.01)
G01F 3/16 (2006.01)
(21) 419918 (22)
2016 12 21
(72) MAZURO PAWEŁ, Michałowice (PL); KALKE JAKUB, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do podawania niewielkich ilości cieczy pod wysokim
ciśnieniem z jednoczesnym bardzo dokładnym pomiarem wydatku
(B1) (11) 235437
(41) 2017 12 18
(51) G01N 33/48 (2006.01)
C12M 1/34 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12Q 1/06 (2006.01)
C12Q 1/24 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
B01L 99/00 (2010.01)
(21) 417567 (22)
2016 06 13
(72) GÓRNY RAFAŁ LONGIN, Katowice (PL); GOŁOFIT-SZYMCZAK
MAŁGORZATA, Pruszków (PL); CYPROWSKI MARCIN, Łódź (PL);
STOBNICKA AGATA, Warszawa (PL); ŁAWNICZEK-WAŁCZYK ANNA
KAROLINA, Pruszków (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Zestaw do skojarzonego badania właściwości aerozoli włóknistych i biologicznych oraz sposób badania właściwości aerozoli
włóknistych i biologicznych
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(B1) (11) 235439
(41) 2020 01 02
(51) G01R 27/26 (2006.01)
G01R 33/20 (2006.01)
(21) 426049 (22)
2018 06 25
(72) WALCZAK JANUSZ, Gliwice (PL);
JAKUBOWSKA-CISZEK AGNIESZKA, Zabrze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wyznaczania parametrów modeli ułamkowego rzędu
dla cewek ułamkowego rzędu oraz superkondensatorów oraz układ
do realizacji sposobu
(B1) (11) 235459
(41) 2020 01 27
(51) G02B 26/00 (2006.01)
G02B 26/02 (2006.01)
G09F 9/00 (2006.01)
(21) 426447 (22)
2018 07 24
(72) GŁAWIŃSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) GŁAWIŃSKI PAWEŁ, Warszawa (PL);
SOFTMAN SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno (PL)
(54) Wyświetlacz foto-kopiujący
(B1)
(51)
(21)
(30)
(72)
(73)
(54)

(11) 235444
(41) 2018 02 12
H04N 7/22 (2006.01)
422375 (22)
2017 07 28
202016104306.9 2016 08 04
DE
ARIESEN JAN, Veenendaal (NL)
TECHNETIX B.V., Veenendaal (NL)
Rozgałęźnik

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01N 37/08 (2006.01)
A01N 43/36 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
A23G 3/48 (2006.01)
A23G 3/42 (2006.01)
A23G 3/46 (2006.01)
A47G 11/00 (2006.01)
A47K 7/02 (2006.01)
A61F 5/11 (2006.01)
B01D 3/38 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
B01F 3/08 (2006.01)
B01J 19/18 (2006.01)
B01L 99/00 (2010.01)
B21F 1/00 (2006.01)
B27C 1/08 (2006.01)
B27F 1/02 (2006.01)
B27F 1/12 (2006.01)
B27G 1/00 (2006.01)
B31D 1/04 (2006.01)
B31D 5/02 (2017.01)
B31F 5/00 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
B32B 29/06 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
B32B 15/092 (2006.01)
B32B 15/14 (2006.01)

235460*
235460*
235460*
235449
235449*
235449*
235443*
235447*
235458
235433*
235456
235456*
235438
235437*
235458*
235455*
235455*
235455*
235455
235443
235443*
235443*
235455*
235443*
235435
235435*
235435*

B32B 37/10 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 5/24 (2006.01)
B41M 1/26 (2006.01)
B60K 3/00 (2006.01)
B62D 9/00 (2006.01)
B65D 19/12 (2006.01)
B65D 85/48 (2006.01)
C01C 1/10 (2006.01)
C01F 17/30 (2020.01)
C01G 31/00 (2006.01)
C02F 1/58 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/577 (2006.01)
C04B 35/01 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C07C 61/29 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07D 207/06 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)

235435*
235447
235447*
235447*
235443*
235446*
235434
235441
235441*
235433*
235461*
235461*
235433
235452
235452*
235452*
235448
235448*
235460
235462
235463
235464
235465
235460*
235462*
235463*
235464*

* 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

C07F 9/10 (2006.01)
C07K 14/315 (2006.01)
C07K 1/22 (2006.01)
C08G 63/08 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
C09K 17/04 (2006.01)
C09K 11/82 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
C12M 1/34 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12N 9/42 (2006.01)
C12Q 1/06 (2006.01)
C12Q 1/24 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
D21H 27/30 (2006.01)
D21H 17/02 (2006.01)
D21H 27/30 (2006.01)
E02D 7/22 (2006.01)
E02D 5/36 (2006.01)
E05D 1/04 (2006.01)
E05D 1/06 (2006.01)
F04C 27/02 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F15B 13/044 (2006.01)
F15C 3/02 (2006.01)

235465*
235436*
235436*
235453*
235452*
235453
235448*
235448*
235461
235461*
235437*
235437*
235436
235437*
235437*
235437*
235437*
235443*
235440
235440*
235442
235442*
235431
235431*
235450
235451
235454
235454*

F16D 15/00 (2006.01)
F16D 41/10 (2006.01)
F16D 41/08 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/42 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16K 11/07 (2006.01)
F16K 11/24 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F24D 11/00 (2006.01)
F24S 25/67 (2018.01)
F25J 1/00 (2006.01)
F25J 5/00 (2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
G01F 11/00 (2006.01)
G01F 3/16 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01R 27/26 (2006.01)
G01R 33/20 (2006.01)
G02B 26/00 (2006.01)
G02B 26/02 (2006.01)
G09F 9/00 (2006.01)
H02S 20/24 (2014.01)
H04N 7/22 (2006.01)

235457
235457*
235457*
235450*
235450*
235451*
235451*
235454*
235454*
235450*
235453*
235432*
235431*
235446
235446*
235432
235452*
235445
235445*
235437
235439
235439*
235459
235459*
235459*
235431*
235444

(B1) (11) 195660
(B1) (11) 196104
(B1) (11) 204859
(B1) (11) 206357
(B1) (11) 206448
(B1) (11) 206459
(B1) (11) 206887
(B1) (11) 206974
(B1) (11) 206976
(B1) (11) 207014
(B1) (11) 207049
(B1) (11) 207365
(B1) (11) 207828
(B1) (11) 208061
(B1) (11) 208441
(B1) (11) 208597
(B1) (11) 208753
(B1) (11) 208820
(B1) (11) 209301
(B1) (11) 210147
(B1) (11) 212545
(B1) (11) 213702
(B1) (11) 214230
(B1) (11) 214873
(B1) (11) 216851
(B1) (11) 217157
(B1) (11) 221125
(B1) (11) 229908

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

235449
235450
235451
235452
235453
235454
235455
235456
235457
235458
235459
235460
235461
235462
235463
235464
235465

A23G 3/48 (2006.01)
F04C 27/02 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
F15B 13/044 (2006.01)
B27G 1/00 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
F16D 15/00 (2006.01)
A61F 5/11 (2006.01)
G02B 26/00 (2006.01)
C07C 61/29 (2006.01)
C09K 11/82 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
C07C 67/04 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)

E05D 1/04 (2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
C02F 1/58 (2006.01)
B62D 9/00 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
C12N 9/42 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
B01J 19/18 (2006.01)
G01R 27/26 (2006.01)
D21H 17/02 (2006.01)
B65D 19/12 (2006.01)
E02D 7/22 (2006.01)
B31D 1/04 (2006.01)
H04N 7/22 (2006.01)
G01F 11/00 (2006.01)
F25J 1/00 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)

2019 03 21
2019 03 01
2019 04 02
2019 03 23
2019 02 01
2019 03 26
2019 02 20
2019 02 12
2019 02 19
2019 02 21
2019 02 20
2019 02 15
2019 03 13
2019 02 12
2019 03 05
2019 03 09
2019 02 20
2019 02 25
2019 02 21
2019 03 26
2019 02 17
2019 02 06
2019 03 22
2019 02 02
2019 02 12
2019 02 18
2019 02 22
2019 03 25

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

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW

235431
235432
235433
235434
235435
235436
235437
235438
235439
235440
235441
235442
235443
235444
235445
235446
235447
235448

Nr 11/2020

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 191682
2019 05 17
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 193085
2019 03 22
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 194263
2019 07 21
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 194325
2019 06 16
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 194830
2019 03 21
Patent wygasł w całości.
(B1) (11) 195072
2019 05 24
Patent wygasł w całości.

UDZIELONE PRAWA
(11)
(21)
(94)
(73)
(93)
(93)
(93)
(95)
(B1)
(54)

0275
0210
06.10.2025 - 10.02.2026
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, BAZYLEA (CH)
09.05.2012, 5/2012WU, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
10.02.2011, 0473, Health and Safety Executive (GB)
21.06.2011, 1735, Health and Safety Executive (GB)
izopirazam i epoksykonazol (Seguris 215 SC)
(68) 02198
Synergistyczne kompozycje grzybobójcze

(11) 0276
(21) 0553
(94) 19.03.2027 - 19.03.2032
(73) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, MONHEIM (DE)
(93) 23.10.2018, R-164/2018, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 23.02.2018, 2018.18, Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa
i Żywności (NO)
(95) flupyradifuron
(B1) (68) 04635
(54) Podstawione związki enaminokarbonylowe
(11) 0277
(21) 0297
(94) 29.10.2019 - 29.10.2024
(73) Biogen International GmbH, BAAR (CH)
(93) 03.02.2014, EU/1/13/837, Komisja Europejska (EU)
(95) Fumaran dimetylu do zastosowania w leczeniu stwardnienia
rozsianego
(B1) (68) 205948
(54) Zastosowanie jednego lub większej liczby fumaranów dwualkilowych oraz preparat farmaceutyczny

Nr 11/2020
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(11) 0278
(21) 0234
(94) 11.12.2022 - 30.07.2024
(73) VIRGINIA TECH INTELLECTUAL PROPERTIES, INC.,
BLACKSBURG (US)
(73) IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION, INC.,
AMES (US)
(93) 30.07.2009, EU/2/09/099/001 DO 006, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
(95) Inaktywowany rekombinowany cirkowirus świń typu 1 wyrażający białko ORF2 cirkowirusa świń typu 2
(B1) (68) 214803
(54) Zakaźna chimerowa cząsteczka kwasu nukleinowego cirkowirusa
świni PCV1-2, sposób jej wytwarzania, zawierający ją plazmid lub
wektor wirusowy i komórka gospodarza, oraz chimerowy cirkowirus
świni, sposób wytwarzania immunogennego produktu polipeptydowego, szczepionka wirusowa i jej zastosowanie, zakaźna odwrotna
chimerowa cząsteczka kwasu nukleinowego cirkowirusa świni PCV1-2
(11)
(21)
(94)
(73)
(93)
(93)
(93)
(95)
(B1)
(54)

0279
0242
22.07.2024 - 23.01.2028
NOVO NORDISK A/S, BAGSVÆRD (DK)
23.01.2013, EU/1/12/806/001, Komisja Europejska (EU)
21.01.2013, EU/1/12/806/004 DO 005, Komisja Europejska (EU)
21.01.2013, EU/1/12/806/007 DO 008, Komisja Europejska (EU)
insulina degludec i insulina aspart (Ryzodeg)
(68) 07069
Nowe pochodne insuliny

(11) 0280
(21) 0248
(94) 06.02.2023 - 24.08.2025
(73) Bayer CropScience Aktiengesellschaft,
MONHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 17.01.2013, R-11/2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 24.08.2010, 2384 (MAPP 15026), Health and Safety Executive (GB)
(95) biksafen
(B1) (68) 215542
(54) Pirazolilokarboksyanilidy, sposób ich wytwarzania, środek
do zwalczania niepożądanych drobnoustrojów, sposób zwalczania niepożądanych drobnoustrojów, sposób wytwarzania środków
do zwalczania niepożądanych drobnoustrojów, pochodne aniliny,
fluorowcopirazolokarboksyanilidy
(11) 0281
(21) 0255
(94) 28.09.2024 - 24.08.2025
(73) Bayer CropScience Aktiengesellschaft,
MONHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 17.01.2013, R-11/2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 24.08.2010, 2384 (MAPP 15026), Health and Safety Executive (GB)
(95) protiokonazol i biksafen (Aviator Xpro 225 EC)
(B1) (68) 29815
(54) Synergistyczne kombinacje grzybobójczych substancji czynnych
(11) 0282
(21) 0261
(94) 12.10.2024 - 19.11.2028
(73) ImmunoGen, Inc., WALTHAM (US)
(93) 19.11.2013, EU/1/13/885, Komisja Europejska (EU)
(95) trastuzumab emtanzyna (Kadcyla)
(B1) (68) 89846
(54) KONIUGATY MAYTANSINOIDU DM1 POŁĄCZONEGO NIEROZŁĄCZALNYM ŁĄCZNIKIEM Z PRZECIWCIAŁEM TRASTUZUMAB I ICH
ZASTOSOWANIE W LECZENIU NOWOTWORÓW
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(11) 0283
(21) 0269
(94) 12.12.2021 - 12.12.2026
(73) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & Co.KG,
INGELHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 25.09.2013, EU/1/13/879, Komisja Europejska (EU)
(95) Afatynib i jego sole
(B1) (68) 214798
(54) Pochodne chinazoliny, kompozycja farmaceutyczna je zawierająca, ich zastosowanie i sposób ich wytwarzania
(11) 0284
(21) 0321
(94) 09.08.2027 - 26.08.2029
(73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, STEINHAUSEN (CH)
(93) 26.08.2014, EU/1/14/939, Komisja Europejska (EU)
(95) DAKLATASWIR i jego farmaceutycznie dopuszczalne sole,
zwłaszcza dichlorowodorek daklataswiru
(B1) (68) 49522
(54) Inhibitory wirusa zapalenia wątroby typu C
(11) 0285
(21) 0324
(94) 28.08.2028 - 26.08.2029
(73) GE Healthcare Limited, LITTLE CHALFONT (GB)
(93) 26.08.2014, EU/1/14/941, Komisja Eurpejska (EU)
(95) Flutemetamol (<sup>18</sup>F) do zastosowania w kompozycji wg patentu PL/EP 2182988
(B1) (68) 82988
(54) Kompozycja radiofarmaceutyczna
(11) 0286
(21) 0325
(94) 06.10.2025 - 06.11.2028
(73) Syngenta Participations AG, BASEL (CH)
(93) 25.08.2014, R-142/2014, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 06.11.2013, 007557-00, Federalny Urząd Ochrony Konsumenta
i Bezpieczeństwa Żywności (DE)
(95) izopirazam i azoksystrobina
(B1) (68) 02198
(54) Synergistyczne kompozycje grzybobójcze
(11) 0287
(21) 0367
(94) 14.06.2025 - 12.06.2030
(73) GlaxoSmithKline Biologicals SA, RIXENSART (BE)
(93) 12.06.2015, EU/1/15/1007, Komisja Europejska (EU)
(95) białko L1 w postaci wirusopodobnych cząsteczek HPV16 +
HPV18 + HPV31
(B1) (68) 58609
(54) Szczepionka przeciw HPV16 i HPV18 oraz co najmniej jednemu
HPV innego typu wybranemu spośród HPV 31, 45 lub 52

PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
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EP 3250098 B1
EP 3250535 B1
EP 3250774 B1
EP 3253588 B1
EP 3253849 B1
EP 3256327 B1
EP 3257363 B1
EP 3258919 B1
EP 3260029 B1
EP 3260558 B1
EP 3261320 B1
EP 3262071 B1
EP 3262348 B1
EP 3262357 B1
EP 3263476 B1
EP 3265152 B1
EP 3265421 B1
EP 3267804 B1
EP 3268257 B1
EP 3271389 B1
EP 3272594 B1
EP 3274343 B1
EP 3278644 B1
EP 3280242 B1
EP 3280438 B1
EP 3280785 B1
EP 3282784 B1
EP 3284880 B1
EP 3285615 B1
EP 3291943 B1
EP 3293154 B1
EP 3296562 B1
EP 3299368 B1
EP 3300282 B1
EP 3302849 B1
EP 3302948 B1
EP 3303207 B1
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(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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19 02 2020
26 02 2020
06 05 2020
26 02 2020
25 12 2019
11 03 2020
11 03 2020
26 02 2020
04 12 2019
04 12 2019
12 02 2020
26 02 2020
26 02 2020
19 02 2020
11 03 2020
05 02 2020
18 03 2020
19 02 2020
12 02 2020
11 03 2020
29 01 2020
19 02 2020
06 05 2020
11 03 2020
19 02 2020
01 04 2020
18 03 2020
11 03 2020
22 04 2020
19 02 2020
29 04 2020
25 12 2019
25 12 2019
18 03 2020
19 02 2020
04 12 2019
25 03 2020
26 02 2020
04 03 2020
22 04 2020
11 03 2020
25 12 2019
04 03 2020
04 03 2020
08 04 2020
25 12 2019
12 02 2020
12 02 2020
18 12 2019
12 02 2020
18 03 2020
29 04 2020
05 02 2020
12 02 2020
05 02 2020
19 02 2020
11 03 2020
26 02 2020
30 10 2019
18 03 2020
18 03 2020
26 02 2020
11 03 2020
26 02 2020
12 02 2020
04 03 2020
18 03 2020

2020/08
2020/09
2020/19
2020/09
2019/52
2020/11
2020/11
2020/09
2019/49
2019/49
2020/07
2020/09
2020/09
2020/08
2020/11
2020/06
2020/12
2020/08
2020/07
2020/11
2020/05
2020/08
2020/19
2020/11
2020/08
2020/14
2020/12
2020/11
2020/17
2020/08
2020/18
2019/52
2019/52
2020/12
2020/08
2019/49
2020/13
2020/09
2020/10
2020/17
2020/11
2019/52
2020/10
2020/10
2020/15
2019/52
2020/07
2020/07
2019/51
2020/07
2020/12
2020/18
2020/06
2020/07
2020/06
2020/08
2020/11
2020/09
2019/44
2020/12
2020/12
2020/09
2020/11
2020/09
2020/07
2020/10
2020/12

EP 3303859 B1
EP 3303954 B1
EP 3309962 B1
EP 3316747 B1
EP 3317196 B1
EP 3319704 B1
EP 3321163 B1
EP 3321447 B1
EP 3324568 B1
EP 3324569 B1
EP 3326174 B1
EP 3327236 B1
EP 3330338 B1
EP 3330471 B1
EP 3331863 B1
EP 3333265 B1
EP 3333345 B1
EP 3334112 B1
EP 3334980 B1
EP 3335612 B1
EP 3336063 B1
EP 3339624 B1
EP 3340321 B1
EP 3343118 B1
EP 3344663 B1
EP 3345809 B1
EP 3348725 B1
EP 3348760 B1
EP 3349594 B1
EP 3350041 B1
EP 3352244 B1
EP 3353434 B1
EP 3354628 B1
EP 3356408 B1
EP 3358967 B1
EP 3359698 B1
EP 3362300 B1
EP 3364767 B1
EP 3366063 B1
EP 3368447 B1
EP 3368639 B1
EP 3369993 B1
EP 3370120 B1
EP 3372304 B1
EP 3375028 B1
EP 3379251 B1
EP 3383762 B1
EP 3383827 B1
EP 3387904 B1
EP 3390375 B1
EP 3392206 B1
EP 3392428 B1
EP 3393639 B1
EP 3394296 B1
EP 3397785 B1
EP 3398229 B1
EP 3401352 B1
EP 3401876 B1
EP 3402741 B1
EP 3403518 B1
EP 3403540 B1
EP 3403543 B1
EP 3403709 B1
EP 3403813 B1
EP 3404137 B1
EP 3408182 B1
EP 3408424 B1
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

26 02 2020
11 03 2020
12 02 2020
01 04 2020
29 01 2020
12 02 2020
12 02 2020
29 01 2020
29 01 2020
11 03 2020
18 03 2020
11 03 2020
26 02 2020
26 02 2020
13 05 2020
26 02 2020
11 03 2020
19 02 2020
12 02 2020
20 05 2020
22 01 2020
20 11 2019
04 03 2020
29 01 2020
29 04 2020
15 04 2020
08 01 2020
26 02 2020
29 01 2020
26 02 2020
08 04 2020
04 03 2020
11 03 2020
05 02 2020
12 02 2020
01 04 2020
19 02 2020
18 03 2020
04 03 2020
26 02 2020
26 02 2020
04 12 2019
26 02 2020
15 04 2020
22 04 2020
11 03 2020
25 03 2020
22 04 2020
13 05 2020
04 03 2020
22 01 2020
19 02 2020
18 03 2020
29 04 2020
15 04 2020
11 03 2020
08 01 2020
29 01 2020
08 01 2020
15 04 2020
18 03 2020
08 04 2020
04 03 2020
29 04 2020
18 03 2020
26 02 2020
01 04 2020

Nr 11/2020
2020/09
2020/11
2020/07
2020/14
2020/05
2020/07
2020/07
2020/05
2020/05
2020/11
2020/12
2020/11
2020/09
2020/09
2020/20
2020/09
2020/11
2020/08
2020/07
2020/21
2020/04
2019/47
2020/10
2020/05
2020/18
2020/16
2020/02
2020/09
2020/05
2020/09
2020/15
2020/10
2020/11
2020/06
2020/07
2020/14
2020/08
2020/12
2020/10
2020/09
2020/09
2019/49
2020/09
2020/16
2020/17
2020/11
2020/13
2020/17
2020/20
2020/10
2020/04
2020/08
2020/12
2020/18
2020/16
2020/11
2020/02
2020/05
2020/02
2020/16
2020/12
2020/15
2020/10
2020/18
2020/12
2020/09
2020/14

EP 3408429 B1
EP 3413766 B1
EP 3415859 B1
EP 3416710 B1
EP 3419408 B1
EP 3419827 B1
EP 3421695 B1
EP 3421696 B1
EP 3421698 B1
EP 3423625 B1
EP 3424869 B1
EP 3426154 B1
EP 3426366 B1
EP 3430920 B1
EP 3431035 B1
EP 3432971 B1
EP 3432997 B1
EP 3434331 B1
EP 3434984 B1
EP 3436087 B1
EP 3437537 B1
EP 3438110 B1
EP 3441326 B1
EP 3442348 B1
EP 3443266 B1
EP 3445120 B1
EP 3445695 B1
EP 3445777 B1
EP 3446834 B1
EP 3446866 B1
EP 3448340 B1
EP 3449073 B1
EP 3449155 B1
EP 3449726 B1
EP 3450087 B1
EP 3450269 B1
EP 3452017 B1
EP 3452374 B1
EP 3453030 B1
EP 3456891 B1
EP 3458396 B1
EP 3458413 B1
EP 3458784 B1
EP 3462244 B1
EP 3462448 B1
EP 3462923 B1
EP 3463789 B1
EP 3464410 B1
EP 3465035 B1
EP 3466820 B1
EP 3467825 B1
EP 3468971 B1
EP 3471536 B1
EP 3472479 B1
EP 3478684 B1
EP 3481186 B1
EP 3485765 B1
EP 3485998 B1
EP 3492060 B1
EP 3492400 B1
EP 3495176 B1
EP 3496173 B1
EP 3500089 B1
EP 3507416 B1
EP 3510100 B1
EP 3510895 B1
EP 3520213 B1

Nr 11/2020
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

25 03 2020
19 02 2020
25 12 2019
04 03 2020
25 03 2020
08 04 2020
04 03 2020
29 04 2020
18 03 2020
08 04 2020
13 05 2020
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2020/13
2020/08
2019/52
2020/10
2020/13
2020/15
2020/10
2020/18
2020/12
2020/15
2020/20

EP 3520572 B1
EP 3521208 B1
EP 3522324 B1
EP 3535119 B1
EP 3535925 B1
EP 3555216 B1
EP 3556711 B1
EP 3556936 B1
EP 3559548 B1
EP 3565773 B1
EP 3579376 B1

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

2702578
2702982
2703140
2703590
2705049
2705068
2705206
2705242
2705244
2705246
2705305
2705391
2706886
2707151
2709369
2709454
2709799
2710183
2710262
2711085
2711337
2713890
2714036
2714440
2714452
2714535
2714575
2714765
2716451
2716452
2716453
2717720
2717741
2717744
2717745
2717794
2718073
2718266
2718386
2718387
2718415
2718597
2720543
2720786
2720816
2720845
2720851
2720959
2720985

2019 04 25
2019 04 25
2019 04 27
2019 07 15
2019 05 01
2019 05 01
2019 05 05
2019 03 15
2019 03 15
2019 03 15
2019 04 30
2019 04 30
2019 05 11
2019 05 11
2019 07 20
2019 05 14
2019 07 07
2019 05 09
2019 05 18
2019 07 28
2019 05 17
2019 05 25
2019 05 29
2019 05 23
2019 05 10
2019 05 22
2019 03 23
2019 05 22
2019 02 25
2019 02 25
2019 02 25
2019 06 04
2019 06 06
2019 06 07
2019 06 07
2019 05 21
2019 06 11
2019 06 07
2019 06 05
2019 06 05
2019 06 23
2019 06 07
2019 06 12
2019 06 15
2019 06 15
2019 06 13
2019 06 13
2019 06 14
2019 06 15

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

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

2721325
2721376
2722332
2723538
2723539
2723578
2723613
2723702
2723819
2723928
2723934
2723950
2724690
2725283
2726466
2726469
2726653
2726682
2726806
2729152
2729311
2729634
2731653
2731729
2731759
2731760
2732092
2734068
2734222
2938406

13
2019 06 13
2019 06 13
2019 02 22
2019 06 20
2019 06 19
2019 06 19
2019 06 21
2019 05 24
2019 06 19
2019 06 20
2019 06 22
2019 06 20
2019 06 01
2019 06 22
2019 06 29
2019 06 29
2019 05 16
2019 06 28
2019 06 28
2019 06 20
2019 07 04
2019 07 05
2019 07 13
2019 07 09
2019 07 24
2019 07 13
2019 07 10
2019 06 25
2019 07 18
2018 12 16

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

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1901142 A. Wykreślono: ABB RESEARCH LTD., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 1915253 A. Wykreślono: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria Wpisano: Xylo Technologies AG, Niederteufen,
Szwajcaria
(11) 2068822 A. Wykreślono: Alcon Research, Ltd., Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon Research, LLC,
Fort Worth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2068822 A. Wykreślono: Alcon Research, LLC, Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Novartis AG, Bazylea,
Szwajcaria
(11) 2089138 A.Wykreślono:AkerEngineering&TechnologyAS,
Lysaker, Norwegia Wpisano: Aker Subsea AS, Lysaker, Norwegia
(11) 2089138 A. Wykreślono: Aker Subsea AS, Lysaker, Norwegia Wpisano: Aker Solutions AS, Lysaker, Norwegia
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(11) 2089139 A.Wykreślono:AkerEngineering&TechnologyAS,
Lysaker, Norwegia Wpisano: Aker Subsea AS, Lysaker, Norwegia
(11) 2089139 A. Wykreślono: Aker Subsea AS, Lysaker, Norwegia Wpisano: Aker Solutions AS, Lysaker, Norwegia
(11) 2114367 A. Wykreślono: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
Wpisano: Alcon Pharmaceuticals Ltd., Fribourg, Szwajcaria
(11) 2114367 A. Wykreślono: Alcon Pharmaceuticals Ltd.,
Fribourg, Szwajcaria Wpisano: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
(11) 2116227 A. Wykreślono: Novartis AG, Basel, Szwajcaria Wpisano: Alcon Research, LLC, Fort Worth, Stany Zjednoczone
Ameryk
(11) 2116227
A. Wykreślono: Alcon Research, LLC, Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Novartis AG, Bazylea,
Szwajcaria
(11) 2131943 A. Wykreślono: Aker Engineering & Technology
AS, Lysaker, Norwegia Wpisano: Aker Subsea AS, Lysaker, Norwegia
(11) 2131943 A. Wykreślono: Aker Subsea AS, Lysaker, Norwegia Wpisano: Aker Solutions AS, Lysaker, Norwegia
(11) 2182179 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2184654 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2245465 A. Wykreślono: Exosomics Siena S.p.A., Siena,
Włochy Wpisano: EXOSOMICS S.P.A., Siena, Włochy
(11) 2254549 A. Wykreślono: Alcon Research, Ltd., Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon Research, LLC,
Fort Worth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2254549 A. Wykreślono: Alcon Research, LLC, Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Novartis AG, Bazylea,
Szwajcaria
(11) 2265251 A. Wykreślono: Alcon Research, Ltd., Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon Research, LLC,
Fort Worth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2265251 A. Wykreślono: Alcon Research, LLC, Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Novartis AG, Bazylea,
Szwajcaria
(11) 2329327 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2394356 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB SCHWEIZ AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2405989 A.Wykreślono:AkerEngineering&TechnologyAS,
Lysaker, Norwegia Wpisano: Aker Subsea AS, Lysaker, Norwegia
(11) 2405989 A. Wykreślono: Aker Subsea AS, Lysaker, Norwegia Wpisano: Aker Solutions AS, Lysaker, Norwegia
(11) 2441077 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2445611 A. Wykreślono: Aker Engineering & Technology AS, Lysaker, Norwegia Wpisano: Aker Subsea AS, Lysaker, Norwegia
(11) 2445611 A. Wykreślono: Aker Subsea AS, Lysaker, Norwegia Wpisano: Aker Solutions AS, Lysaker, Norwegia
(11) 2446329 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2453002 A. Wykreślono: Leschik, Udo, Ehringshausen,
Niemcy Wpisano: Biosun GmbH, Schoeffengrund-Schwalbach,
Niemcy
(11) 2458467 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2466322 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria

Nr 11/2020

(11) 2490867 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2506831 A. Wykreślono: Alcon Research, Ltd., Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon Research, LLC,
Fort Worth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2506831 A. Wykreślono: Alcon Research, LLC, Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Novartis AG, Bazylea,
Szwajcaria
(11) 2507801 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2541217 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2562901 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2583618 A. Wykreślono: Alcon Pharmaceuticals Ltd.,
Fribourg, Szwajcaria Wpisano: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
(11) 2586426 A. Wykreślono: Alcon Research, Ltd., Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Alcon Research, LLC,
Fort Worth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2586426 A. Wykreślono: Alcon Research, LLC, Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Novartis AG, Bazylea,
Szwajcaria
(11) 2595157 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2616560 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2625540 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2648059 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2707140 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2721456 A. Wykreślono: ABB Research LTD, Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2721897 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2729233 A. Wykreślono: Aker Engineering & Technology
AS, Lysaker, Norwegia Wpisano: Aker Subsea AS, Lysaker, Norwegia
(11) 2729233 A. Wykreślono: Aker Subsea AS, Lysaker, Norwegia Wpisano: Aker Solutions AS, Lysaker, Norwegia
(11) 2746888 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2751510 A. Wykreślono: ABB Research Ltd., Zürich,
Szwajcaria Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2829859 A. Wykreślono: Pro-micron GmbH & Co. KG, Kaufbeuren, Niemcy Wpisano: pro-micron GmbH, Kaufbeuren, Niemcy
(11) 2916509 A. Wykreślono: Keypasco AB, Gothenburg, Szwecja Wpisano: LYDSEC DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD., Tajpej, Tajwan
(11) 2916510 A. Wykreślono: Keypasco AB, Gothenburg,
Szwecja Wpisano: LYDSEC DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD., Tajpej,
Tajwan
(11) 2980869 A. Wykreślono: Linxens Holding, Guyancourt,
Francja Wpisano: Linxens Holding, Mantes-la-Jolie, Francja
(11) 2999189 A. Wykreślono: Keypasco AB, Gothenburg,
Szwecja Wpisano: LYDSEC DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD., Tajpej,
Tajwan
(11) 2999860 A. Wykreślono: FIVEWATER GmbH, Lustenau,
Austria Wpisano: JORD INTERNATIONAL PTY LTD, Sydney, Australia
(11) 3068114
A. Wykreślono: Huawei Device (Dongguan) Co., Ltd., Dongguan, Chiny Wpisano: Huawei Device Co., Ltd.,
Dongguan, Chiny

Nr 11/2020
(11)
Włochy
Włochy
(11)
Włochy
Włochy
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3098290 A. Wykreślono: Viscolube S.r.l., Pieve Fissiraga,
Wpisano: ITELYUM REGENERATION S.R.L., Pieve Fissiraga,

ZŁOŻONE WNIOSKI
O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO

3098291 A. Wykreślono: Viscolube S.r.l., Pieve Fissiraga,
Wpisano: ITELYUM REGENERATION S.R.L., Pieve Fissiraga,

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego.

OGŁOSZENIA
ZŁOŻONE WNIOSKI O UDZIELENIE
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 2493858
(54) Związki modulujące receptor androgenowy
(21) 0628 (22) 2020 06 26
(71) Orion Corporation, ESPOO (FI)
(93) EU/1/20/1432
2020 03 30
NUBEQA - DAROLUTAMID
(T3) (68) 2934479
(54) CYKLEZONID DO LECZENIA CHOROBY DRÓG ODDECHOWYCH
U KONI
(21) 0629 (22) 2020 06 26
(71) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, INGELHEIM AM RHEIN
(DE)
(93) EU/2/19/249
2020 01 30
ASERVO EQUIHALER - CYKLEZONID
(T3) (68) 2785706
(54) Podstawione 4-fenylopirydyny do leczenia chorób związanych z receptorem NK-1
(21) 0630 (22) 2020 07 02
(71) Helsinn Healthcare SA, LUGANO (CH)
(93) EU/1/15/1001/003
2020 03 18
AKYNZEO - FOSNETUPITANT + PALONOSETRON
(T3) (68) 1971588
(54) Pochodne tiglien-3-onu
(21) 0631 (22) 2020 07 13
(71) QBiotics Pty Ltd, BRISBANE (AU)
(93) EU/2/19/248
2020 01 17
GILANOLU

STELFONTA - TYGLAN TI-

(T3) (68) 2474557
(54) Przeciwciała anty- CD79b i immunokoniugaty i sposoby stosowania
(21) 0632 (22) 2020 07 14
(71) Genentech, Inc., SOUTH SAN FRANCISCO (US)
(93) EU/1/19/1388
2020 01 20
POLIVY-POLATUZUMAB
VEDOTIN

(T3) (68) 1625209
(54) CHIMERYCZNE HYBRYDY MONOMER-DIMER IMMUNOGLOBULINY
(21) 0386 (22) 2016 03 22
(71) Bioverativ Therapeutics Inc., WALTHAM (US)
(93) EU/1/15/1046
2015 11 23
ELOCTA - EFMOROKTOKOG
ALFA
(98) 2020 06 24
(B1) (68) 183713
(54) Nowy związek, pochodna benzamidu, farmaceutyczna kompozycja i sposób wytwarzania pochodnej benzamidu
(21) 0153 (22) 2010 03 12
(71) Shire International GmbH, ZUG (CH)
(93) EU/1/09/581/001 DO 002
2009 10 15
RESOLORPRUCALOPRYD
(98) 2019 02 05
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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 71 472 do nr 71 482)

(Y1) (11) 71480
(41) 2019 11 04
(51) A61L 2/18 (2006.01)
C02F 1/50 (2006.01)
(21) 127282
(22) 2018 04 26
(72) ROKICKI CEZARY, Góra Kalwaria (PL)
(73) PROFFICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Kompaktowe urządzenie przewoźne dozujące środki chemiczne do cieczy
(Y1) (11) 71476
(41) 2019 12 02
(51) B60G 21/055 (2006.01)
B60G 11/60 (2006.01)
(21) 128004
(22) 2016 11 02
(30) 201620836683.9 2016 08 03
CN
(86) 2016 11 02
PCT/CN16/00630
(87) 2018 02 08
WO18/023202
(72) LIU XU, Xinji Town Yizheng Yangzhou (CN); WANG XIAODI,
Xinji Town Yizheng Yangzhou (CN); CHEN XIAODONG,
Xinji Town Yizheng Yangzhou (CN); CHEN ZHENGQIANG,
Xinji Town Yizheng Yangzhou (CN)
(73) Yangzhou Dongsheng Automobile Parts Limited by Share
LTD, Xinji Town Yizheng Yangzhou (CN)
(54) Wielofunkcyjny poprzeczny pusty drążek stabilizujący

(Y1) (11) 71477
(41) 2019 12 16
(51) B63B 5/24 (2006.01)
B63B 35/71 (2006.01)
B63B 34/20 (2020.01)
(21) 127357
(22) 2018 05 22
(72) LEBIEDZKI PIOTR, Kraków (PL)
(73) LEBIEDZKI PIOTR, Kraków (PL)
(54) Uchwyt do przenoszenia kajaka
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71475
(41) 2019 11 18
B63B 7/00 (2020.01)
127338
(22) 2018 05 17
DARECKI MIROSŁAW, Gdynia (PL); SOKÓLSKI MACIEJ, Gdynia (PL)
INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Sopot (PL)
Rama pływająca dla miernika radiacji oddolnej

(Y1) (11) 71482
(41) 2020 01 02
(51) B65D 5/32 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
(21) 127441
(22) 2018 06 28
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania zamykanego
(Y1) (11) 71478
(41) 2020 03 23
(51) B65G 47/22 (2006.01)
B65G 9/00 (2006.01)
(21) 128428
(22) 2018 09 20
(72) ANTOSIAK KRZYSZTOF, Nowy Kurzeszyn (PL)
(73) ANTOSIAK KRZYSZTOF, Nowy Kurzeszyn (PL)
(54) Urządzenie do rozładunku produktów półmasowych

Nr 11/2020
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(Y1) (11) 71472
(41) 2018 03 26
(51) F16B 25/02 (2006.01)
F16B 25/10 (2006.01)
(21) 125601
(22) 2016 09 18
(72) KLIMAS PAWEŁ, Kuźnica Kiedrzyńska (PL)
(73) KLIMAS PAWEŁ PPHU KLIMAS, Kuźnica Kiedrzyńska (PL)
(54) Wkręt konstrukcyjny do drewna
(Y1) (11) 71481
(41) 2020 01 13
(51) F16K 5/06 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)
(21) 127467
(22) 2018 07 10
(72) KULIG ZBIGNIEW, Kraków (PL)
(73) VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów (PL)
(54) Zawór kulowy
(Y1) (11) 71479
(41) 2020 01 02
(51) F41A 19/58 (2006.01)
F41A 19/59 (2006.01)
F41A 19/69 (2006.01)
F41A 19/10 (2006.01)
F41B 11/57 (2013.01)
(21) 128319
(22) 2019 05 31
(72) MENET MARCIN JAN, Kraków (PL);
WOJTAK DAMIAN MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Układ do wykrywania pozycji spustu w replikach broni wykorzystujący zjawisko odbicia światła
(Y1) (11) 71473
(41) 2020 01 27
(51) H01B 11/22 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
H01B 11/02 (2006.01)
H01B 11/06 (2006.01)
H01B 7/36 (2006.01)
(21) 127487
(22) 2018 07 23
(72) KALISZ JAN, Rzeszów (PL); KALISZ RAFAŁ, Jasionka (PL);
KALISZ BARTŁOMIEJ, Łódź (PL); WRONIKOWSKI MARIAN,
Hornówek (PL); WIECHNIAK ROBERT, Brzączowice (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaczernie (PL)
(54) Kabel teleinformatyczny hybrydowy do transmisji danych
(Y1) (11) 71474
(41) 2019 12 02
(51) H01M 2/12 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
(21) 127383
(22) 2018 06 01
(72) TRZCIŃSKI PAWEŁ, Wyszków (PL); GOMOLISZEK PAWEŁ,
Rybienko Nowe (PL)
(73) POMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wyszków (PL)
(54) Wkładka antywybuchowa
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A61L 2/18 (2006.01)
B60G 21/055 (2006.01)
B60G 11/60 (2006.01)
B63B 5/24 (2006.01)
B63B 35/71 (2006.01)
B63B 34/20 (2020.01)
B63B 7/00 (2020.01)
B65D 5/32 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65G 47/22 (2006.01)
B65G 9/00 (2006.01)
C02F 1/50 (2006.01)
F16B 25/02 (2006.01)
F16B 25/10 (2006.01)

71480
71476
71476*
71477
71477*
71477*
71475
71482
71482*
71478
71478*
71480*
71472
71472*

F16K 5/06 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
F41A 19/58 (2006.01)
F41A 19/59 (2006.01)
F41A 19/69 (2006.01)
F41A 19/10 (2006.01)
F41B 11/57 (2013.01)
G02B 6/44 (2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
H01B 11/02 (2006.01)
H01B 11/06 (2006.01)
H01B 7/36 (2006.01)
H01M 2/12 (2006.01)

71481
71481*
71474*
71479
71479*
71479*
71479*
71479*
71473*
71473
71473*
71473*
71473*
71474

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

71472
71473
71474
71475
71476
71477

F16B 25/02(2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
H01M 2/12 (2006.01)
B63B 7/00 (2020.01)
B60G 21/055 (2006.01)
B63B 5/24 (2006.01)

71478
71479
71480
71481
71482

Symbol
MKP
2

B65G 47/22 (2006.01)
F41A 19/58 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
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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

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

11-02
(11) 26128
(22) 2019 12 16
CZARNECKI TOMASZ, Warszawa (PL)
CZARNECKI TOMASZ, CZARNECKA AGNIESZKA
Wieszak na kwiaty

(21) 28219

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

10-06
(11) 26129
(22) 2019 12 20
FAMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
OCETKIEWICZ JERZY, ZELEK RAFAŁ
Latarnia nawigacyjna

(21) 28235

(od nr 26 126 do nr 26 170)

(51) 26-04
(11) 26126
(22) 2019 06 26
(21) 27781
(73) PATER TOMASZ HENRYK PPHU GREEN LIGHT, Kowalewo
Pomorskie (PL)
(72) PATER TOMASZ HENRYK
(54) Dekoracja świąteczna
(55)

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

07-99
(11) 26127
(22) 2019 12 20
KUZDRA RAFAŁ, Wrocław (PL)
KUZDRA RAFAŁ
Kluczyk puszki

(21) 28238

Nr 11/2020
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(51) 26-05
(11) 26130
(22) 2019 10 31
(21) 28106
(73) KASPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) SZYMAŃSKI PAWEŁ TOMASZ, HANUS KATARZYNA ELŻBIETA
(54) Lampa
(55)

19

(54) Lampa
(55)

(51) 26-05
(11) 26134
(22) 2019 10 31
(21) 28110
(73) KASPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) HANUS KATARZYNA ELŻBIETA, SZYMAŃSKI PAWEŁ TOMASZ
(54) Lampa podłogowa
(55)
(51) 26-05
(11) 26131
(22) 2019 10 31
(21) 28107
(73) KASPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) HANUS KATARZYNA ELŻBIETA, SZYMAŃSKI PAWEŁ TOMASZ
(54) Lampa
(55)

(51) 26-05
(11) 26135
(22) 2019 10 31
(21) 28111
(73) KASPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) HANUS KATARZYNA ELŻBIETA, SZYMAŃSKI PAWEŁ TOMASZ
(54) Kinkiet ścienny
(55)

(51) 26-05
(11) 26132
(22) 2019 10 31
(21) 28108
(73) KASPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) HANUS KATARZYNA ELŻBIETA, SZYMAŃSKI PAWEŁ TOMASZ
(54) Lampa biurkowa
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51) 26-05
(11) 26133
(22) 2019 10 31
(21) 28109
(73) KASPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) HANUS KATARZYNA ELŻBIETA, SZYMAŃSKI PAWEŁ TOMASZ

08-05
(11) 26136
(22) 2020 01 08
FRYDEL JACEK, Juszczyn (PL)
FRYDEL JACEK
Trzpień do systemu poziomowania płytek

(21) 28265

20
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
07-04
(11) 26137
(22) 2020 01 17
(21) 28286
LITWIN SEBASTIAN F.P.H.U. ART WIN, Klimkówka (PL)
LITWIN SEBASTIAN
Szczebel kosza prasy

(51) 23-06
(11) 26138
(22) 2020 01 24
(21) 28307
(73) BREJECKI ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FIRMA POLIMAT,
Przedbojewice (PL)
(72) BREJECKI ROMAN
(54) Wanna
(55)

(51) 06-02
(11) 26139
(22) 2020 01 31
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz (PL)
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) ŁÓŻKO TAPICEROWANE
(55)

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

(21) 28324

16-06
(11) 26140
(22) 2020 02 03
(21) 28337
PRZYBYSZEWSKI HENRYK ZAKŁAD ŚLUSARSKI, Łomy (PL)
PRZYBYSZEWSKI HENRYK
WIZJER DO DRZWI

Nr 11/2020

(51) 09-01
(11) 26141
(22) 2020 02 03
(21) 28339
(73) SIERDZIŃSKI LESZEK ADEX COSMETICS & PHARMA,
Nowa Wieś (PL)
(72) SIERDZIŃSKI LESZEK
(54) Butelka
(55)

(51) 09-01
(11) 26142
(22) 2020 02 03
(21) 28340
(73) SIERDZIŃSKI LESZEK ADEX COSMETICS & PHARMA,
Nowa Wieś (PL)
(72) SIERDZIŃSKI LESZEK
(54) Butelka
(55)

(51) 06-04, 06-03 (11)
26143
(22) 2020
02 07
(21) 28353
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów (PL)
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 09-05
(11) 26144
(22) 2020 02 21
(21) 28416
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(72) JĘDRZAK MARCIN, ROSOŁOWSKA AGNIESZKA
(54) Opakowanie
(55)

Nr 11/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 09-03
(11) 26145
(22) 2020 02 21
(21) 28417
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(72) JĘDRZAK MARCIN, ROSOŁOWSKA AGNIESZKA
(54) Pojemnik do przesadzania roślin
(55)

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

25-02
(11) 26146
(22) 2020 01 10
YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, Herby (PL)
BLUKACZ ARTUR
Podwalina futryny drzwi przesuwnych

(21) 28267

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

25-02
(11) 26147
(22) 2020 01 10
YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, Herby (PL)
BLUKACZ ARTUR
Futryna drzwi przesuwnych

(21) 28268

(51) 08-08
(11) 26148
(22) 2020 01 27
(21) 28312
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elbląg (PL)
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Wieszak
(55)

(51) 08-08
(11) 26149
(22) 2020 01 27
(21) 28313
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elbląg (PL)

21

(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Wieszak
(55)

(51) 09-05
(11) 26150
(22) 2020 02 19
(21) 28407
(73) BATHBEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice (PL)
(72) KOMANIECKI FILIP
(54) Kapsułki [opakowania]
(55)

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

09-09
(11) 26151
(22) 2020 01 28
(21) 28322
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

07-01
(11) 26152
(22) 2020 02 04
KOWALCZYK TOMASZ, Inowrocław (PL)
KOWALCZYK TOMASZ
Pojemnik do potraw i napoju

(21) 28342

22

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 20-02
(11) 26153
(22) 2020 03 02
(21) 28436
(73) WALCZYŃSKI BARTŁOMIEJ IGOR BWA TECHNOLOGY,
Piekoszów (PL)
(72) WALCZYŃSKI BARTŁOMIEJ IGOR
(54) Regał na lakiery
(55)

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

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

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

26-01
(11) 26154
(22) 2019 10 31
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Ozdoba znicza

26-01
(11) 26155
(22) 2019 10 31
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Ozdoba znicza

26-01
(11) 26156
(22) 2019 10 31
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Ozdoba znicza

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

26-01
(11) 26157
(22) 2019 10 31
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Ozdoba znicza

Nr 11/2020
(21) 28329

(21) 28327
(51) 32-00
(11) 26158
(22) 2019 09 30
(21) 28013
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
(72) KUBALA ROMAN
(54) Wzór graficzny
(55)

(21) 28326

(51) 12-11
(11) 26159
(22) 2019 12 02
(21) 28189
(73) MICHALIK STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY
SAWO, Bedoń Wieś (PL)
(72) MICHALIK SYLWESTER, STEPNOWSKI SYLWIUSZ
(54) Stacja serwisowa rowerów
(55)

(21) 28328

(51) 01-01
(11) 26160
(22) 2019 12 30
(21) 28253
(73) WALKOWICZ LUCJAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE LUMAR, Byczyna (PL)
(72) WALKOWICZ LUCJAN
(54) Owijka na wyroby cukiernicze
(55)

Nr 11/2020
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

06-01
(11) 26161
(22) 2019 12 03
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
CIBIS JERZY, MARCOL KATARZYNA
Mebel

(21) 28192

(51) 26-01
(11) 26162
(22) 2019 11 25
(21) 28174
(73) CHUDY GRZEGORZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWY FORMES TOYS MGR INŻ. GRZEGORZ CHUDY,
Wręczyca Wielka (PL)
(72) CHUDY JOANNA, CHUDY GRZEGORZ
(54) Znicz
(55)

23

(54) Logo
(55)

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

26-01
(11) 26165
(22) 2019 10 31
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Ozdoba znicza

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

08-08
(11) 26166
(22) 2020 02 06
(21) 28351
KOSOBUDZKI ZBIGNIEW MICRO-TECH, Sordachy (PL)
KOSOBUDZKI ZBIGNIEW
Zawieszka wzmacniająca

(21) 28325

(51) 09-05
(11) 26163
(22) 2020 02 05
(21) 28378
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL
JÓZEF KORAL, SPÓŁKA JAWNA, Limanowa (PL)
(72) NOWAKOWSKI ADAM
(54) Opakowanie lodów
(55)
(51) 08-08
(11) 26167
(22) 2020 02 06
(21) 28352
(73) MICRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sordachy (PL)
(72) KOSOBUDZKI ZBIGNIEW
(54) Wspornik do montażu ramy lustra
(55)

(51) 32-00
(11) 26164
(22) 2020 02 24
(73) PŁAZA PAWEŁ TOMASZ, Krzyżowa (PL)
(72) MAŁYSIAK MAŁGORZATA

(21) 28422

24
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(51) 12-16
(11) 26168
(22) 2020 02 03
(21) 28341
(73) ZIELIŃSKA KATARZYNA SBC EKSPORT IMPORT, Nowa
Szarlejka (PL)
(72) ZIELIŃSKA KATARZYNA
(54) Bieżnik opony
(55)

(51) 09-05
(11) 26169
(22) 2020 02 04
(21) 28343
(73) MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa (PL)
(72) GREY CARL
(54) Opakowanie typu blister
(55)

(11) 21102
(11) 21103
(11) 21104
(11) 21106
(11) 21107
(11) 21108
(11) 21110
(11) 21111
(11) 21112
(11) 21113
(11) 21149
(11) 21163
(11) 21183
(11) 21184
(11) 21185
(11) 21187
(11) 21189

2019 06 09
2019 06 09
2019 06 16
2019 06 16
2019 06 16
2019 06 16
2019 06 20
2019 06 23
2019 06 25
2019 06 26
2019 06 30
2019 06 05
2019 06 06
2019 06 09
2019 06 16
2019 06 23
2019 06 23

Nr 11/2020
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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

(51) 28-03
(11) 26170
(22) 2019 12 12
(21) 28214
(73) CRAVVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(72) KLIŚ WOJCIECH PAWEŁ
(54) Masażer do twarzy i ciała z kamieni naturalnych
(55)

(11) 08967 A. Wykreślono: Gorgiel Jan, Wolsztyn, Polska
970032090 Wpisano:
GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
(11) 08967 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
Wpisano: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko,
Polska 367883417
(11) 08967 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano: GORGIEL
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417
(11) 09641 A. Wykreślono: Gorgiel Jan, Wolsztyn, Polska
970032090 Wpisano: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z
rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 15595 2019 05 04
(11) 14964 2019 06 02
(11) 21101 2019 06 09

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

(11) 09641 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
Wpisano:GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko,
Polska 367883417
(11) 09641 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano: GORGIEL
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA,Karpicko, Polska 367883417

Nr 11/2020
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(11) 16880 A. Wykreślono: Zakład Produkcji Materiałów Instalacyjnych „GORGIEL” Jan Gorgiel, Karpicko, Polska 970032090
Wpisano: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
(11) 16880 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano:GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417
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(11) 17344 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano: GORGIEL
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417
(11) 17346 A. Wykreślono: GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI
MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH GORGIEL, Karpicko, Polska
970032090 Wpisano: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417

(11) 16880 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano: GORGIEL
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417

(11) 17346 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417

(11) 17344 A. Wykreślono: GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI
MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH GORGIEL, Karpicko, Polska
970032090 Wpisano: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417

(11) 17346 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano: GORGIEL
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417

(11) 17344 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
Wpisano: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko,
Polska 367883417
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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 329 401 do nr 329 700)
(111) 329401
(220) 2019 08 29
(210) 503945
(151) 2020 02 27
(441) 2019 11 12
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Čerstve Žarty
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe, 41 świadczenie usług w zakresie rozrywki i zabawy.
(111) 329402
(220) 2019 08 29
(210) 503946
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 07
(732) NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) SIMLERID
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 329403
(220) 2019 08 29
(210) 503947
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 07
(732) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGOPAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZH NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
od 1918 r.

(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.11.05, 26.11.13, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie], usługi szkoleniowe oraz dydaktyczne, 42 usługi badawcze, laboratoria badawcze,
usługi analiz chemicznych, badania naukowe, usługi badań chemicznych, usługi badań biologicznych, usługi badań bakteriologicznych,
usługi kontroli jakości (certyfikacja), testowanie jakości produktów
do celów certyfikacji, kontrola żywności do celów certyfikacji jej koszerności, prace badawcze nad produktami, analizy wody, 45 usługi
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi arbitrażowe, licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich.
(111) 329404
(220) 2019 08 29
(210) 503948
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas Blisko Naszego Partnera
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych, usługi reklamy prowadzone za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, sieci komputerowe i sieci on-line, usługi zarządzania
działalnością handlową, rachunkami firm, dokumentacja biznesową,
programami lojalnościowymi, planami emerytalnymi, kredytami eksportowymi, zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie, zapewnia-
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nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, usługi administrowania i zarządzania działalnością gospodarczą (na rzecz osób trzecich), usługi konsultingowe związane z zarządzaniem i kompilacja komputerowych baz danych, 36 usługi-świadczone
na rzecz osób trzecich-zarządzania: majątkiem, kapitałem, nieruchomościami, aktywami, ubezpieczeniami, ryzykiem ubezpieczeniowym,
ryzykiem cenowym, stratami finansowymi, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej
i programów lojalnościowych, 38 zapewnianie użytkownikom dostępu
do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie oraz w innych
mediach, 41 usługi edukacyjne, konsultingowe i szkoleniowe związane
z działalnością gospodarczą, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
w zakresie bankowości, szkoleń biznesowych, w dziedzinie finansów
i ubezpieczeń, doradztwo zawodowe i coaching, edukacja on-line
z komputerowych baz danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacyjne usługi doradcze, elektroniczna publikacja tekstów
innych niż reklamowe, multimedialne wydania publikacji elektronicznych oraz ich udostępnianie za pomocą portalu on-line, zapewnianie
plakatów edukacyjnych i szkoleń on-line, organizowanie i prowadzenie
kursów edukacyjnych, szkoleń i egzaminów w zakresie umiejętności
biznesowych, w zakresie podatków oraz zarządzania ryzykiem, usługi
w zakresie oceniania edukacji i certyfikacji nabytych umiejętności.

(111) 329405
(220) 2019 08 29
(210) 503949
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 07
(732) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGOPAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.01.06, 26.01.18, 26.11.05, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie], usługi szkoleniowe oraz dydaktyczne, 42 usługi badawcze, laboratoria badawcze,
usługi analiz chemicznych, badania naukowe, usługi badań chemicznych, usługi badań biologicznych, usługi badań bakteriologicznych,
usługi kontroli jakości (certyfikacja), testowanie jakości produktów
do celów certyfikacji, kontrola żywności do celów certyfikacji jej koszerności, prace badawcze nad produktami, analizy wody, 45 usługi
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi arbitrażowe, licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich.
(111) 329406
(220) 2019 08 29
(210) 503958
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) MAZUREK JAROSŁAW GOSPODARSTWO ROLNE MAZUREK,
Bagieniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA SILESIAN
(540)

(531) 02.01.20, 03.03.01, 03.03.24, 19.07.25, 27.05.01
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, przetwory warzywne, przetwory
owocowe, sałatki warzywne, sałatki owocowe, soki warzywne i owocowe do gotowania, kompoty owocowe, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki owocowe, konfitury, dżemy, 32 wody
mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, soki i napoje owocowe,
syropy do produkcji napojów, piwo, 33 napoje alkoholowe, wina.
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(111) 329407
(220) 2019 08 29
(210) 503960
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 07
(732) SKUPIŃSKA MAŁGORZATA FIRMA USŁUGOWO-PODUKCYJNA
PROFALMET, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROFALMET
(510), (511) 6 metalowe elementy i materiały budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, metalowe budynki i konstrukcje przenośne, metalowe materiały nieprzetworzone, stopy aluminium, stal, materiały konstrukcyjne metalowe, stopy metali nieszlachetnych, śruby
metalowe, stemple jako podpory metalowe, statuetki z metali nieszlachetnych, szyldy metalowe, zawory metalowe, stopy stali, rudy miedzi,
brąz, mosiądz, barierki bezpieczeństwa z metalu, metalowe barierki,
ościeżnice metalowe, obudowy metalowe na schody, przegrody metalowe, rury i rurki metalowe, przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory metalowe, słupy metalowe ze stali, stopy stali, sworznie
metalowe, zamknięcia do butelek metalowe, zamknięcia do pojemników metalowe, blacha, blacha aluminiowa, blacharskie materiały budowlane, ocynkowana gruba blacha stalowa, blacha do pokrycia dachu
z metalu, bramy metalowe, bramy żelazne, drut, drut aluminiowy, drut
spawalniczy, druty mosiężne, drut ze stali, haczyki z drutu, wiązania
z drutu, drut metalowy z metali nieszlachetnych, kable, druty i łańcuchy,
z metalu, przewody drutowe z metali nieszlachetnych, nieelektryczne,
dysze, końcówki wylotowe z metalu, nieautomatyczne metalowe dysze
do dystrybucji paliwa, emblematy do pojazdów metalowe, formy, formy
aluminiowe, formy odlewnicze metalowe, metalowe konstrukcje, konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje budowlane, konstrukcje metalowe dla budownictwa, ruchome ścianki działowe wykonane z metalu, przenośne konstrukcje metalowe, modułowe
konstrukcje metalowe, zbiorniki metalowe, metalowe zbiorniki na wodę,
zbiorniki kompostowe z metalu, okucia stalowe, okucia metalowe, metalowe okucia stolarskie, metalowe okucia do drzwi, złączki rur metalowe, ościeżnice metalowe, 7 maszyny budowlane, urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa,
maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, maszyny i urządzenia tnące, ścierające i ostrzące i do obróbki powierzchni, złączki metalowe do rur jako części maszyn, złącza
uszczelniające jako części maszyn, złącza narożne jako części maszyn,
zespoły zaworowe z metalu jako części maszyn, żeliwne części do rur
jako części maszyn, zblocza śrubowe jako części maszyn, zbiorniki wyrównawcze jako części maszyn, zawory zwrotne z metalu jako części
maszyn, zawory zwrotne wykonane z tworzyw sztucznych jako części
maszyn, zawory zwrotne spalin jako części maszyn, zawory zamykane
jako części maszyn, zawory zamykające plastikowe jako części maszyn,
zawory zamykające jako części maszyn, zawory szlamowe będące częściami maszyn, zawory suwakowe jako części maszyn, zawory sterujące
jako części maszyn, zawory skrzydełkowe z metalu stanowiące części
maszyn, zawory skrzydełkowe niemetalowe stanowiące części maszyn,
zawory rozpylające jako części maszyn, zawory regulujące poziom jako
części maszyn, zawory regulujące ciśnienie stanowiące części maszyn,
zawory redukujące ciśnienie jako części maszyn, zawory redukcyjne jako
części maszyn, zawory motylkowe stanowiące części maszyn, zawory
kulowe stanowiące części maszyn, zawory kontroli ciśnienia stanowiące
części maszyn, zawory klapowe jako części maszyn, zawory kątowe stanowiące części maszyn, zawory hydrauliczne jako części maszyn, zawory dozujące stanowiące części maszyn, zawory dozujące jako części maszyn, zawory do regulacji temperatury jako części maszyn, zawory
do regulacji ciśnienia będące częściami maszyn, zawory jako części maszyn, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, zawory bezpieczeństwa
jako części maszyn, zawiesie belkowe jako części maszyn, zamiatarki
elektryczne jako części maszyn, zagniataki jako części do maszyn, zaciski
magnetyczne jako części maszyn, wzmacniacze hydrauliczne stanowiące części maszyn, wymienniki ciepła jako części maszyn, wyłapywacze
pyłu jako części maszyn, wkładki tnące jako części maszyn, wkładki przeciwwstrząsowe jako części maszyn, wkładki do łożysk jako części maszyn, wieszaki jako części maszyn, wiertła ze standardowym chwytem
jako części maszyn, wiertła z chwytem stożkowym jako części maszyn,
wiertła o chwycie wielowypustowym jako części maszyn, wiertła centrujące stanowiące części maszyn, wiertarki udarowe jako części do maszyn, wiertarki do kamienia jako części maszyn, wielowypusty ewolwentowe jako części maszyn, wielowrzecionowe głowice wiertarek jako
części maszyn, wielowrzecionowe głowice świdrów jako części maszyn,
wielokrążki z kołami zębatymi czołowymi jako części maszyn, wielokliny
kwadratowe jako części maszyn, wentylatory będące częściami maszyn,
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wałki zwilżające stanowiące części maszyn, wały turbin jako części maszyn, wałki wrzecion jako części maszyn, wałki tnące jako części maszyn,
wałki przesiewające jako części maszyn, wałki jako części linii pakujących, walce prasujące jako części maszyn, walce okołkowane jako części
maszyn, walce jako części maszyn, walcarki mieszankowe do gumy stanowiące części maszyn do mieszania gumy, wahacze jako części maszyn, uszczelnienia mechaniczne jako części maszyn, ustalacze przedmiotu obrabianego jako części maszyn, urządzenia sterujące napięciem
przędzy jako części maszyn, urządzenia pochłaniające dźwięk jako części systemów wydechowych do maszyn, urządzenia do regulacji ciśnienia będące częściami maszyn, urządzenia do indeksowania przedmiotu
obrabianego jako części maszyn, urządzenia do chłodzenia wierteł jako
części maszyn, urządzenia do odzyskiwania ciepła jako części maszyn,
urządzenia blokujące do narzędzi tnących jako części maszyn, uchwyty
wiertarskie jako części maszyn, uchwyty tokarskie elektryczne jako części maszyn, uchwyty stałe jako części maszyn, uchwyty samocentrujące
jako części maszyn, uchwyty rdzeni jako części maszyn, uchwyty na narzędzia do obrabiarek do metalu jako części maszyn, uchwyty do wkładek tnących jako części maszyn, uchwyty do ostrzy jako części maszyn,
uchwyty do części maszyn polerujących, uchwyty jako części maszyn,
tympany jako części maszyn drukarskich, tuleje zaciskowe jako części
maszyn, tuleje sprężyste jako części maszyn, tuleje będące częściami
maszyn, trzpienie jako części maszyn, tłumiki jako części maszyn, tłoki
jako części maszyn, tłoczniki jako części maszyn, tarcze z włókna wulkanizowanego jako części maszyn, tarcze z materiału ściernego jako części
maszyn, tarcze tnące do użytku jako części maszyn, tarcze szlifierskie
jako części maszyn, tarcze ścierne będące częściami do maszyn, tarcze
polerskie jako części maszyn, tarcze do polerowania jako części maszyn,
szpulki z metalu jako części maszyn, szpulki dziewiarskie jako części maszyn, szpule jako części maszyn, szczotki, sterowane elektrycznie części
maszyn, szczotki elektryczne jako części maszyn, szczotki druciane jako
części maszyn, szczotki do prądnic prądu stałego jako części maszyn,
szczotki jako części maszyn, szczęki tnące jako części maszyn, świdry
wiertnicze jako części maszyn, suporty jako części maszyn, świdry epoksydowe jako części do maszyn, stoły przesuwne do przedmiotów obrabianych jako części maszyn, stoły do pił stanowiące części maszyn, stoły
do pił jako części maszyn, stojany stanowiące części maszyn, stemple
gumowe jako części maszyn, śruby upustowe nadmiernego ciśnienia
stanowiące części maszyn, śrubowe zawory wypływowe dla sprężonego powietrza jako części maszyn, śrubowe zawory wypływowe dla materiałów gazowych jako części maszyn, śrubowe zawory wypływowe dla
cieczy hydraulicznych jako części maszyn, śrubowe zawory wypływowe
dla materiałów płynnych jako części maszyn, sprzęgła wałów jako części
maszyn, sprzęgła przeciążeniowe jako części maszyn, sprzęgła hydrauliczne stanowiące części maszyn, sprężyny jako części maszyn, sprężyny
będące częściami elementów antywibracyjnych do maszyn, sprężyny
amortyzacyjne będące częściami układu zawieszenia maszyn, smarownice jako części maszyn, ślizgi obrotowe jako części maszyn, skrzynie
wlewowe będące częściami maszyn do wytwarzania papieru, skrzynie
biegów będące częściami maszyn, sita stosowane w przemyśle celulozowym jako części maszyn, sita stosowane w przemyśle papierniczym
jako części maszyn, sita jako części maszyn, sita do drukowania na tekstyliach jako części maszyn, siewniki rzędowe jako części maszyn, rury
stanowiące wbudowane części maszyn, rury rozgałęźne jako części maszyn, rury miedziane jako części maszyn, rury jako dopasowane części
maszyn, rury do kotłów jako części maszyn, rury ciśnieniowe z metalu
jako części maszyn, rozwiertaki do rur jako części maszyn, rozwiertaki
jako części maszyn, rozpylacze jako części maszyn, inne niż do celów
medycznych, równiarki jako części maszyn, rewersyjne filtry przepływowe jako części maszyn, zawory jako części maszyn, regulatory jako części
maszyn, regulatory ciśnienia stanowiące części maszyn, regulatory ciśnienia jako części maszyn, reduktory ciśnienia jako części maszyn, przyrządy tnące będące częściami maszyn, przyrządy do łączenia jako części
maszyn, przycinarki drukarskie jako części maszyn, przybory do frezowania jako części maszyn, przewody spalinowe jako części maszyn,
przesuwne wielowypusty jako części maszyn, przesiewacze do sortowania rudy jako części maszyn, przesiewacze do sortowania żwiru jako
części maszyn, przesiewacze do sortowania skał jako części maszyn,
przesiewacze do oddzielania żwiru jako części maszyn, przesiewacze
do oddzielania rud jako części maszyn, przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt, przekładnie zębate z kołami zmianowymi stanowiące części maszyn, przekładnie redukcyjne jako części maszyn, przejściówki do wierteł narzędzi jako
części maszyn, przeguby kulowe zawieszeń jako części maszyn, prowadnice sortujące jako części przemysłowych maszyn sortujących, próżnio-
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we zawory sterujące jako części maszyn, prowadnice pił jako części maszyn, prowadnice maszynowe jako części maszyn, preizolowane łączone
rury metalowe jako wbudowane części maszyn, precyzyjne przecinaki
jako części maszyn, preizolowane łączone rury niemetalowe jako części
maszyn, precyzyjne noże tokarskie jako części maszyn, precyzyjne narzędzia do żłobienia jako części maszyn, precyzyjne maszyny do produkcji części silników turboodrzutowych, powierzchnie walcujące jako
części maszyn do opakowań, popychacze krążkowe jako części maszyn,
pompy jako części maszyn, pompy cieplne jako części maszyn, pokrywy
jako części maszyn, pokrywy cylindrów jako części maszyn, pojedyncze
płytki przewodzące dyfuzyjne jako części maszyn, podgrzewacze wody
jako części maszyn, podajniki posuwowo-zwrotne jako części maszyn,
podajniki jako części maszyn, pochłaniacze dźwięku stanowiące części
maszyn, pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi
jako części maszyn, płyty do maszyn grudkujących stanowiące części
maszyn, plastikowe rury jako dopasowane części do maszyn, płaskie
matryce jako części maszyn, pierścienie smarujące jako części maszyn,
pierścienie osłon jako części maszyn, piasty kół będące częściami maszyn, pasy tnące jako części maszyn, ostrza do sieczkarni jako części maszyn, ostrza do maszyn grudkujących stanowiące części maszyn, ostrza
jako części maszyn, osłony tarcz jako części maszyn, osłony łańcucha
jako części maszyn, osie jako części maszyn, osełki do ostrzenia jako części maszyn, oprzyrządowanie do profilowania rolkowego jako części
maszyn, opryskiwacze rolnicze jako części maszyn, opryskiwacze
ogrodnicze jako części maszyn, okładziny hamulców jako części maszyn,
obudowy łożysk stanowiące części maszyn, obudowy łożysk jako części
maszyn, obudowy filtrów będące częściami maszyn, obudowy jako części maszyn, obrotowe świdry jako części maszyn, obrotowe noże oprawkowe jako części maszyn, obrotowe narzędzia ścierne w kształcie tarczy
jako części maszyn, obicia do zgrzeblarek jako części maszyn, noże obrotowe do metalu jako części maszyn, noże jako części maszyn, nośniki
przedmiotu obrabianego jako części maszyn, nietkane wałki będące
częściami maszyn do użytku w polerowaniu, nietkane taśmy stanowiące
części maszyn do użytku w ścieraniu, nietkane tarcze będące częściami
do maszyn do użytku w szorowaniu, nietkane dyski będące częściami
maszyn do użytku w czyszczeniu, niemetalowe zawory zwrotne jako
części maszyn, narzędzia szlifierskie jako części maszyn, narzędzia ścierne będące częściami maszyn, narzędzia do ustawiania środków mocujących jako części maszyn, narzędzia do strugania wzdłużnego jako części
maszyn, narzędzia do skrawania jednoostrzowe jako części maszyn, narzędzia do przebijania otworów jako części maszyn, inne niż przybory
biurowe, narzędzia do cięcia metalu jako części maszyn, narzędzia
do cięcia będące częściami maszyn, narzędzia jako części maszyn, napinacze dla systemu przenoszenia mocy przy napędzie bez końca jako
części maszyn, młotki jako części maszyn, miechy jako części maszyn,
miechy będące częściami maszyn, metalowe złączki do rur jako części
maszyn, metalowe zawory zamykające jako części maszyn, metalowe
zawory jednokierunkowe jako części maszyn, metalowe zawory bezpieczeństwa jako części maszyn, metalowe krążki jako części maszyn, metalowe elementy rurowe izolowane cieplnie jako części maszyn, mechanizmy rozłączające jako części maszyn, mechanizmy do łączenia jako
części maszyn, mechaniczne narzędzia tłoczące jako części maszyn,
maźnice jako części maszyn, matryce wstępne jako części maszyn, matryce obrotowe jako części maszyn, matryce do maszyn grudkujących
stanowiące części maszyn, powłoki ochronne do drukarek jako części
maszyn, magnetyczne pozycjonery jako części maszyn, łyżki koszące
do koparek jako części maszyn, łyżki jako części maszyn, łożyska wałów
jako części maszyn, łożyska wałeczkowe jako części maszyn, łożyska
do montażu jako części maszyn, łożyska i tuleje jako części maszyn, łożyska jako części maszyn, łapacze cieczy jako części maszyn, łańcuchy
sworzniowe tulejkowe stanowiące części maszyn, łańcuchy podnośnikowe będące częściami maszyn, łańcuchy dźwigowe jako części maszyn, łańcuchy do podnośników jako części maszyn, laminowane sprężyny płytkowe stanowiące części maszyn, łączniki zaciskowe do rur jako
części maszyn, łączniki do rur jako części maszyn, łączniki szpulek jako
części maszyn przemysłowych, kurki spustowe stanowiące części maszyn, kurki z metalu jako części do maszyn, kurki bezdławikowe jako części maszyn, kurki jako części do maszyn, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe jako części maszyn, krzywki stanowiące części maszyn,
kruszarki udarowe jako części do maszyn, kroje nożowe jako części maszyn, krążki zawierające łożyska jako części maszyn, krążki jako części
maszyn, kotły parowe do produkcji pary jako części maszyn, kotły parowe jako części maszyn, korby jako części maszyn, kopyta szewskie jako
części maszyn, kopioramy jako części maszyn, kontrolery ciśnienia stanowiące części maszyn, kondensatory pary jako części maszyn, końców-
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ki tnące jako części maszyn, końcówki noży jako części maszyn, końcówki do noży tokarskich jako części maszyn, kompresory jako części maszyn
i silników, kolektory dystrybucyjne, stanowiące części maszyn i silników,
koła zębate śrubowe będące częściami maszyn, koła zębate czołowe
jako części maszyn, koła zębate będące częściami do maszyn, koła ścierne jako części maszyn, koła szlifierskie jako części maszyn, koła pasowe
stanowiące części maszyn, koła pasowe jałowe będące częściami maszyn, koła ostrzące jako części elektrycznych maszyn, kleszcze hydrauliczne jako części maszyn budowlanych, zawory klapowe jako części
maszyn, kamienie szlifierskie jako części do maszyn, kamienie młyńskie
jako części maszyn, jednokierunkowe klapy z metalu jako części maszyn,
hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi jako części
maszyn, hydrauliczne przemienniki momentu obrotowego jako części
maszyn nie do pojazdów lądowych, hamulce taśmowe jako części maszynowe nie do pojazdów lądowych, hamulce tarczowe stanowiące części maszyn, hamulce stożkowe stanowiące części maszyn, hamulce klockowe jako części maszyn nie do pojazdów lądowych, grzebienie
stanowiące części maszyn, gratowniki obrotowe jako części maszyn,
głowice wiertarskie jako części maszyn, gniazda jako części maszyn, głowice nożowe jako części maszyn, głowice natryskowe jako części maszyn, głowice napinające będące częściami maszyn, głowice cylindrów
wykonane z odlewów ze stopów metali lekkich jako części maszyn, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn budowlanych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
górniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, garnki kondensacyjne jako części maszyn, frezy śrubowe jako
części maszyn, frezy obrotowe jako części maszyn, frezarki pionowe jako
części maszyn, formy odlewnicze z metalu jako części maszyn, formy
do użytku w produkcji jako części maszyn, formy do odlewania produktów z tworzyw sztucznych jako części maszyn, formy do odlewania ciśnieniowego jako części maszyn, formy do kucia produktów metalowych jako części maszyn, formy jako części maszyn, filtry stanowiące
części maszyn, filtry oleju jako części maszyn, filtry membranowe
do użytku jako części maszyn, filtry do smarów jako części maszyn, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych, oraz części do nich, elementy napinające będące częściami maszyn, dźwiękoszczelne pokrywy jako części maszyn, dziurkowane płyty
osłaniające będące częściami maszyn do sortowania materiałów, dziurkowane płytki będące częściami maszyn do sortowania materiałów,
dziurkowane ekrany będące częściami maszyn do sortowania materiałów, dziurkowane bębny będące częściami maszyn do sortowania materiałów, dysze rozpylające będące częściami maszyn, dysze będące częściami maszyn, hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania jako
części maszyn, pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania
jako części maszyn, drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, dławnice jako części maszyn, diamenty szklarskie jako
części maszyn, diamenty szklarskie będące częściami maszyn, deflektory jako części maszyn, czopy jako części maszyn, czółenka jako części
maszyn, części sprzęgania maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądowych,
części układu hamulcowego do maszyn, części przekładni maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, części hamulców do maszyn wykonane
z materiałów o właściwościach ciernych, cylindry separacyjne jako części
maszyn, cylindry kablowe jako części maszyn, cylindry będące częściami
do maszyn, cylindry amortyzujące jako części maszyn, reduktory ciśnienia jako części maszyn, ciągadła do drutu będące częściami maszyn,
chwytaki do siana jako części maszyn, chwytaki do drewna jako części
maszyn, chwytacze iskier będące częściami maszyn, chlapacze jako części maszyn, cewki jako części maszyn, centra rotacyjne jako części maszyn, brzeszczoty pił tarczowych będące częściami do maszyn, brzeszczoty pił jako części maszyn, brzeszczoty do pił wyrzynarek jako części
maszyn, bruzdownice jako części maszyn, błotniki jako części maszyn,
bloki jako części maszyn, bloki cylindrów jako części maszyn, bębny jako
części maszyn, atomizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania
upraw rolniczych, arkusze ścierne będące częściami maszyn lub narzędzi elektrycznych, amortyzowane szyny prowadzące jako części maszyn, amortyzowane blaszane szyny prowadzące jako części maszyn,
amortyzatory jako części maszyn, akumulatory hydrauliczne stanowiące
części maszyn, akcesoria rozpylające jako części maszyn, akcesoria
do zaciskania przedmiotów obrabianych jako części maszyn, frezarki,
frezy do frezarek, frezy, frezarko-wiertarki, obrabiarki do frezowania, silniki do frezowania, frezarki do obróbki metalu, giętarki, giętarki do blach,
tokarki, tokarki do obróbki metalu, dziurkarki do obróbki metalu, przeciągarki do obróbki metalu, obrabiarki do obróbki metalu, szlifierki
do obróbki metalu, wiertarki do obróbki metalu, walcarki do obróbki
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metali, dłutownice do obróbki metalu, giętarki do obróbki metalu, maszyny do obróbki metali, maszyny do cięcia do obróbki metalu, maszyny
do gładzenia do obróbki metali, spawarki, 40 tłoczenie metalu, kucie
metali, kotlarstwo jako obróbka metali, usługi produkcji i wykańczania
metali, wytwarzanie na zamówienie poprzez bezpośrednie spiekanie
laserowe metali, kucie artykułów metalowych na zamówienie i według
specyfikacji osób trzecich, wykańczanie metali, metalizacja, odlewanie
metali, obróbka metali, emaliowanie metali, wytapianie metali, cieplna
obróbka metali, obróbka i przetwarzanie materiałów, hartowanie metali, polerowanie metali, wiercenie w metalach, wykańczanie powierzchni
artykułów metalowych, chromowanie twarde powierzchni metalowych, galwanizacja, szlifowanie, spawanie, lutowanie, wulkanizacja.

(111) 329408
(220) 2019 08 30
(210) 503968
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) LEWANDOWSKI WIESŁAW FIRMA W. LEWANDOWSKI P.H.U.,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WL W. LEWANDOWSKI 1992
(540)

(591) ciemnozielony, złoty
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier higieniczny, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, bieżniki stołowe papierowe, chusteczki
do nosa [papierowe].
(111) 329409
(220) 2019 08 30
(210) 503972
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 07
(732) MAZUREK MAGDALENA MADAME ART, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MADAME ART
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, szkolenia personelu, szkolenia nauczycieli, szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, nauczanie i szkolenia, organizowanie kursów szkoleniowych, prowadzenie
seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych,
podyplomowe kursy szkoleniowe, usługi szkolenia personelu, szkolenie
i instruktaż, warsztaty w celach szkoleniowcach, organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi
szkół pielęgnacji urody, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody,
szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci szkół
kosmetycznych, 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, chirurgia
kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna, analiza kosmetyczna, konsultacje
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla włosów, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów
kosmetycznych na ciało, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne
wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów
kosmetycznych, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych,
usługi przedłużania rzęs, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi kształtowania brwi,
usługi koloryzacji brwi, usługi tatuażu brwi, usługi farbowania brwi, usługi
nitkowania brwi, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania
makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi doradztwa online
w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone
online lub osobiście, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, zabiegi terapeu-
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tyczne dla twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, laserowe usuwanie
tatuaży, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, usługi laserowego
usuwania owłosienia, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera,
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi pielęgnacji
paznokci, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, uzupełnienie włosów, odbudowa włosów, ścinanie włosów, kuracje
do włosów, usługi prostowania włosów, usługi kręcenia włosów, usługi
farbowania włosów, mycie włosów szamponem, stylizacja, układanie
włosów, usługi rozjaśniania włosów, usługi plecenia włosów w warkocze,
usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi.

(111) 329410
(220) 2019 08 30
(210) 503974
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 28
(732) SZEWS AGNIESZKA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZEWS
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, kasetki na biżuterię, kolczyki, naszyjniki [biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria], pierścionki, pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka],
wisiorki, obrączki ślubne, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami jubilerskimi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 329411
(220) 2019 08 30
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jurajski Party Drink
(540)

(591) biały, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 329414
(220) 2019 08 30
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jurajski Party Drink
(540)

(210) 503999

(591) szary, pomarańczowy, czerwony, czarny, biały, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 05.07.11, 05.07.22,
05.03.11, 05.03.15, 11.03.02, 26.04.06
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 503988

(591) szary, czarny, biały, zielony
(531) 05.03.11, 05.07.21, 05.07.22, 11.03.02, 26.04.06, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 329413
(220) 2019 08 30
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Jurajski Party Drink
(540)

(210) 503985

(591) szary, biały, czarny, żółty, brązowy
(531) 05.07.12, 05.07.22, 11.03.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 329412
(220) 2019 08 30
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jurajski Party Drink Mojito
(540)

Nr 11/2020

(210) 503990

(111) 329415
(220) 2018 12 03
(210) 493358
(151) 2020 01 24
(441) 2019 03 04
(732) P247 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Publico24 NEWSSTAND
(540)

(591) biały, szary, niebieski
(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do pobrania, książki dźwiękowe,
książki audio, książki elektroniczne do pobrania z dziedziny nauki gry
w golfa, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na płytach,
książki zapisane na taśmach, książki w formacie cyfrowym do pobierania z internetu, publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe [programy], interaktywne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści,
oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie do przetwarzania danych do przetwarzania tekstu, oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, 16 gazety codzienne, gazety, broszury, czasopisma
branżowe, czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, czasopisma fachowe, czasopisma komputerowe, czasopisma muzyczne, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma [periodyki], czasopisma prawnicze, czasopisma z plakatami, dzienniki, książki, periodyki, periodyki [czasopisma],
periodyki drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne,
roczniki [publikacje drukowane], 35 prenumerata gazet [dla osób trzecich], administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie,
reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentacja oferty handlowej w internecie, organizowanie
i współudział w targach, wystawach i pokazach, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 elektro-
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niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w internecie,
elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów,
informacji audio i/lub wideo, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie
książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacje multimedialne,
publikowania broszur, publikowanie, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w internecie,
publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny,
publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny
szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie
drogą elektroniczną, publikowanie druków w formie elektronicznej,
publikowanie druków w formie elektronicznej w internecie, publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów
reklamowych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych,
publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie
elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur,
publikowanie gazety dla klientów w internecie, publikowanie książek
i czasopism elektronicznych w systemie on-line, publikowanie książek,
czasopism, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie on-line
czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie on-line
komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, udostępnianie online
recenzji książek, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji on-line, usługi w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie
publikacji książek, usługi w zakresie publikacji przewodników, usługi
w zakresie publikowania online, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych,
usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych
udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem
sieci komputerowej online, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych,
tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych, opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania
danych, platforma jako usługa [PaaS], hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 329416
(220) 2018 12 31
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 14
(732) GABRYSIAK KATARZYNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jurajskie Spiżarnie JS
(540)

(210) 494355

(591) biały, szary, jasnoszary, ciemnoszary, czarny
(531) 27.05.01, 24.01.05, 05.03.11, 29.01.13
(510), (511) 40 przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw.
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(111) 329417
(220) 2019 03 08
(210) 496866
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) WESZLO GROUP STANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Weszło
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki],
gazety, kalendarze, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne,
papier, periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], publikacje drukowane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków,
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, lokowanie produktów, promocja i zarządzanie profesjonalnym biurem redakcyjnym strony internetowej i biura turystycznego,
public relations, zarządzanie biznesowe, usługi merchandisingu, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców usług turystycznych,
sprzedaż detaliczna online obejmująca: usługi turystyczne, prasę, broszury, książki i czasopisma, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły spożywcze i napoje, piwo, gadżety sportowe, zabawki, 38 telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), komunikacja radiowa, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, transfer strumieniowy danych, transmisja
plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów
internetowych online, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne] świadczenie usług turystycznych przez
aplikacje mobilne, 41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą
strony internetowej, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie eventów oraz wydarzeń rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja
muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu
do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi biblioteczne, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez,
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wynajmowanie kortów
tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, świadczenie rozrywki przez aplikacje mobilne.
(111) 329418
(220) 2019 04 26
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732) BOŻYK WŁODZIMIERZ, Gdynia (PL);
KŁOS KLAUDIUSZ ANDRZEJ, Skórcz (PL)

(210) 499199
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHORS
(540)

(591) szary, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, odzież do biegania, odzież dla
rowerzystów, odzież triathlonowa, koszulki bez rękawów do biegania,
koszulki z krótkim rękawem, funkcjonalne koszulki termoaktywne, topy
do biegania, szorty sportowe, spodenki, legginsy, bluzy sportowe, kurtki
sportowe, spodnie sportowe, spodnie joggingowe, kamizelki, skarpetki
sportowe, skarpety termoaktywne, rękawiczki, bandany na szyję, chusty
[odzież], czapki sportowe, daszki przeciwsłoneczne, bielizna termoaktywna, odzież codzienna, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów, bluzy z kapturem, kurtki [odzież], spodnie, skarpetki, czapki [nakrycia głowy], koszule, bielizna osobista, buty sznurowane, buty sportowe,
buty do biegania, bluzy dresowe, kurtki dresowe, spodnie dresowe. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 329419
(220) 2019 04 28
(210) 499218
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 22
(732) MULTIINSTAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUPRERA
(510), (511) 11 urządzenia centralnego ogrzewania, instalacje centralnego ogrzewania .
(111) 329420
(220) 2019 04 28
(210) 499221
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 22
(732) MULTIINSTAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.03.07, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia centralnego ogrzewania, instalacje centralnego ogrzewania.
(111) 329421
(220) 2019 05 17
(210) 499915
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) PARK ROZRYWKI RODZINNEJ WOLA PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARK WOLA RODZINNY PARK ROZRYWKI
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 01.01.05, 01.01.10, 02.01.23, 01.15.11, 24.17.02, 26.13.25,
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27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe,
usługi związane z organizowaniem sieci miejsc do wypoczynku i rozrywki, wynajem powierzchni i miejsc na reklamę, wynajmowanie dystrybutorów, publikowanie i rozprowadzanie tekstów reklamowych, materiałów
reklamowych, informacyjnych, broszur, druków, organizowanie prezentacji i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, usługi sprzedaży: artykułów spożywczych, gazet, książek, magazynów, map, zabawek, gier dla
dzieci, maskotek, gadżetów, sprzętu sportowego i rekreacyjnego, odzieży,
butów, nakryć głowy, okularów, impresariat artystyczny, 36 administrowanie, wynajmowanie i zarządzanie nieruchomościami, zbieranie czynszu, wycena nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe, 41 usługi związane
z rozrywką, rekreacją, wypoczynkiem, edukacją, usługi w zakresie parków
wodnych, dyskotek, siłowni, fitness, tematycznych parków rozrywki, lunaparków, kin, amfiteatrów, udostępnianie i wynajmowanie obiektów
sportowych, rekreacyjnych i służących kulturze, wypożyczanie i udostępnianie sprzętu sportowego, rekreacyjnego oraz służącego rozrywce i wypoczynkowi, usługi w zakresie: tematycznych gier terenowych, parków
sprawności dla dzieci, młodzieży i dorosłych, parków linowych, rozgrywek
w mini golfa i golfa, wyposażanie w sprzęt boisk sportowych oraz placów
zabaw dla dzieci, wyposażanie i obsługa torów przeszkód, organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych w tym
rajdów samochodami elektrycznymi na torach i samochodami w terenie,
organizowanie obozów sportowych, usługi w zakresie: organizowania
balów, spotkań towarzyskich, spotkań firmowych, kongresów, szkoleń,
wykładów, kursów, konferencji, konkursów, pokazów praktycznych,
warsztatów plastycznych, imprez muzycznych, koncertów, festynów, organizowanie wystaw związanych z modą i kulturą, obsługa tematycznych
ścieżek edukacyjnych, usługi wystawiennicze w zakresie obiektów motoryzacyjnych, historycznych, przyrodniczych i budowlanych w tym ekspozycje przeskalowanych modeli zwierząt, owadów i budynków, ekspozycja
żywych zwierząt i owadów, ekspozycja roślin w różnych gatunkach i odmianach, rozpowszechnianie informacji dotyczących aktywnego stylu
życia w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu,
wypożyczanie książek, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo i DVD, usługi fotograficzne,
kręcenie filmów, opieka dzienna nad dziećmi, 43 usługi restauracyjne,
kawiarnie, restauracje, katering, dostarczanie żywności i jej dowóz, hotele, motele, pensjonaty, domy turystyczne, krótkotrwałe zakwaterowanie,
żłobki, przedszkola, opieka nad osobami starszymi, wypożyczanie sprzętu
restauracyjnego i naczyń.
(111) 329422
(220) 2019 05 23
(210) 500139
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEE smart ratujmy pszczoły
(540)

(591) żółty, biały, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 03.13.02,
03.13.04, 03.13.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.22
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony [słodycze], żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki owocowe [słodycze], galaretki
owocowe nadziewane [słodycze], wyroby piekarnicze, wafle, ciastka,
41 usługi w zakresie organizowania: eventów, warsztatów i szkoleń
w dziedzinie ochrony środowiska zwłaszcza pszczół, organizowanie
eventów, pokazów w dziedzinie ekologii.
(111) 329423
(151) 2019 12 05

(220) 2019 06 17
(441) 2019 08 19

(210) 501290
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(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU ROSOŁU
POLSKIE SMAKI
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, jasnobrązowy, pomarańczowy, żółty,
zielony, ciemnozielony, jasnofioletowy, szary
(531) 05.09.24, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku.
(111) 329424
(220) 2019 06 17
(210) 501292
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA POMIDOROWA
POLSKIE SMAKI
(540)

(591) biały, czarny, ciemnoczerwony, ciemnozielony, jasnożółty,
zielony, pomarańczowy, szary
(531) 05.09.17, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku.
(111) 329425
(220) 2019 06 17
(210) 501294
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU SEROWYM
POLSKIE SMAKI
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, ciemnozielony, czarny, czerwony,
jasnofioletowy, jasnożółty, jasnozielony, zielony, szary, żółty
(531) 05.09.06, 05.09.24, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.08, 11.03.11,
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11.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku.
(111) 329426
(220) 2019 06 28
(210) 501654
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 02
(732) NITECKI PIOTR N. TRADE SPÓŁKA CYWILNA
PIOTR I LECH NITECCY, Warszawa (PL);
NITECKI LECH N. TRADE SPÓŁKA CYWILNA PIOTR I LECH NITECCY,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G Garden Point
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.04
(510), (511) 6 markizy metalowe, markizy metalowe [materiały budowlane], altany konstrukcje z metalu, altany przenośne wykonane
głównie z metali, altany [konstrukcje metalowe], pawilony metalowe, pergole z metalu, szklarnie z metalu, szklarnie przenośne metalowe, szklarnie będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi,
przenośne szklarnie z metalu do użytku domowego, półokrągłe
szklarnie z ramą metalową do użytku ogrodniczego, półokrągłe
szklarnie z metalową ramą do użytku rolniczego, zadaszenia metalowe [konstrukcje], 11 oświetlenie ogrodowe, lampowe promienniki
podczerwieni, gazowe promienniki ciepła, elektryczne promienniki
ciepła [do użytku domowego], 19 domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, ogrodowe budki wykonane z materiałów
niemetalowych, namioty ogrodowe [szkielety ramowe], niemetalowe i nie z materiału tekstylnego, tunele niskie [niemetalowe lub
na ramach niemetalowych) do ochrony roślin, altany [konstrukcje
niemetalowe], pawilony wykonane z materiałów niemetalowych,
pergole niemetalowe, domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, prefabrykowane szklarnie, niemetalowe, szklarnie modułowe, niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, niemetalowe przenośne szklarnie do użytku domowego, 20 meble ogrodowe
[patio], meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe z aluminium,
meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble ogrodowe z tworzyw
sztucznych, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe
wykonane z drewna, ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami,
altany [meble], huśtawki montowane na ganku, meble metalowe,
meble, meble nadmuchiwane, kwietniki [meble], siedzenia [meble],
leżaki, leżaki do opalania, 22 markizy plastikowe, daszki [markizy],
markizy i brezenty, markizy z materiałów syntetycznych, markizy
z tworzyw sztucznych, markizy z materiałów tekstylnych, plandeki,
markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, markizy posiadające
specjalne filtry pozwalające na opalanie się bez poparzenia, tkanina
w formie osłony-zadaszenia, 28 huśtawki, domki do zabawy, domki
zabawkowe dla dzieci. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 329427
(220) 2019 07 09
(210) 502018
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 23
(732) MORZE DOMKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrzosowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MorzeDomkow.pl
(510), (511) 41 obsługa salonów gier i automatów do gier, parki
rozrywki, usługi związane z organizacją i obsługą dyskotek, usługi związane z organizacją rozrywki, usługi z wiązane z organizacją
koncertów, usługi związane z organizacją wypoczynku, udostępnianie ośrodków rekreacji, wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego z wyjątkiem pojazdów, 43 domy turystyczne, kawiarnie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, restauracje, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, usługi barowe,
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usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie leżaków.

(111) 329428
(220) 2019 07 09
(210) 502036
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 23
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUPAŻ SPIRYTUSÓW KRAFT BIELICE WÓDKA KRATFOWA
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 33 wysokoprocentowe napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa) czyste i smakowe, wódka, alkohole destylowane, ekstrakty alkoholowe, gorzkie nalewki, spirytus spożywczy, 40 produkcja na zamówienie napojów alkoholowych, usługi destylacji alkoholu.
(111) 329429
(220) 2019 07 09
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 09
(732) LA PERLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biolift THERAPY
(540)

(210) 502065

(591) czarny, niebieski, zielony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, urządzenia
do monitorowania tkanki tłuszczowej, analizatory składu ciała, aparatura
analityczna do celów medycznych, analizatory struktury ciała do zastosowań medycznych, aparatura do analiz do celów medycznych, aparaty
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia elektromedyczne,
urządzenia do stymulacji nerwów, urządzenia do rehabilitacji medycznej,
urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia
do monitorowania tkanki tłuszczowej, przyrządy do usuwania płynów
z ciała ludzkiego, analizatory struktury ciała do zastosowań medycznych,
44 pielęgnacja urody, usługi pielęgnacji urody, doradztwo dotyczące
urody, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, wynajem sprzętu do higieny
i pielęgnacji urody u ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko
[spa], higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, gabinety pielęgnacji skóry.
(111) 329430
(220) 2019 07 09
(210) 502071
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 16
(732) KAPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Karnków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Osmiabox
(510), (511) 20 plastry hodowlane dla pszczół.
(111) 329431
(220) 2019 07 15
(210) 502262
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) SYSTEM 3E SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM 3 E
(540)

(591) grafitowy
(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.21
(510), (511) 35 reklama budynków, domów, konstrukcji budowalnych,
36 prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi deweloperskie polegające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy,
oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i domów, sprzedaż
budynków, domów, konstrukcji budowalnych, 37 usługi w zakresie:
budownictwa oraz prowadzenia działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych, usług wykończeniowych,
budowa lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, projektowanie ogólnobudowlane,
obsługa inżynierska kontraktów budowlanych.
(111) 329432
(220) 2019 07 16
(210) 502325
(151) 2020 01 24
(441) 2019 09 30
(732) ŻOŁĄDEK MARIUSZ MIÓD MALINA, Podgaj (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miódmalina CATERING DIETETYCZNY
(540)

(591) żółty, różowy, zielony
(531) 05.07.08, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), zwłaszcza catering dietetyczny.
(111) 329433
(220) 2019 07 16
(210) 502326
(151) 2020 01 24
(441) 2019 09 30
(732) ŻOŁĄDEK MARIUSZ MIÓD MALINA, Podgaj (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) żółty, różowy, zielony
(531) 05.07.08, 29.01.13
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), zwłaszcza catering dietetyczny.
(111) 329434
(220) 2019 07 17
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 life ENERGY

(210) 502395
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(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.01.17, 27.05.01, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 29 napoje
mleczne, jogurt, jogurty pitne, koktajle mleczne, mleczne produkty, mleko w proszku, napoje na bazie jogurtu, napoje z produktów mlecznych.
(111) 329435
(220) 2019 07 17
(210) 502418
(151) 2020 01 24
(441) 2019 09 30
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNAT Noblesse Oblige SIEDMIOKROTNA DESTYLACJA 7
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 07.01.01, 25.01.15, 25.05.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 329436
(220) 2019 07 18
(210) 502423
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LANGUID BAY
(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 03.09.17, 01.15.21, 01.15.24, 06.03.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 329437
(220) 2019 07 18
(151) 2020 01 07
(441) 2019 09 23
(732) LEBIEDŹ JOANNA HOLDING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) od 1989 roku LEBIEDŹ NIERUCHOMOŚCI
(540)

(210) 502429

(591) zielony, czarny, szary
(531) 07.01.24, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 27.07.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, analiza marketingowa nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, 36 oszacowanie majątku nieruchomego (nieruchomości), finansowanie nieruchomości, wycena
nieruchomości, wynajem nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, usługi nabywania nieruchomości,
inwestowanie w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
i zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, nabywanie nieruchomości (dla osób trzecich),
usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji
w zakresie dzierżawy nieruchomości, nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, wybór i nabywanie nieruchomości w imieniu
osób trzecich, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, 41 szkolenia
w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym.

(111) 329438
(220) 2019 07 18
(210) 502431
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOT TRUCK
(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 18.01.08, 18.01.23, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy
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, gry komputerowe, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe
do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały na laptopy,
etui na telefony komórkowe, 16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze,
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy,
kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, drukowane wzory na odzież, nalepki na zderzaki
samochodowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 18 skóra i imitacja skóry, bagaże
i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne paraso-
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le, portfele, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie
i nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, 35 reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków,
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy,
publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż
następujących towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, t j.: fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych,
z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii i toreb z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy,
dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami, notesów,
zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry i imitacji
skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt,
odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych,
sprzętu do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów dekoracyjnych, pokrowców
i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line,
usługi studiów filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów
wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań,
usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki,
video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www
poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism,
gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.

(111) 329439
(220) 2019 07 18
(210) 502432
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) SUBSIDIARY ENTERPRISE KRYMSKYI VYNNYI DIM,
Autonomiczna Republika Krymu (UA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OREANDA
(540)

(531) 07.05.06, 11.03.01, 24.01.05, 24.09.08, 24.09.25, 25.01.15,
25.12.25, 09.01.07, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 33 napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, esencje alkoholowe, ekstrakty alkoholo-
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we, aperitify, brandy, koktajle, alkohole i likiery wspomagające trawienie, napoje destylowane, alkoholowe ekstrakty owocowe, gin,
likiery, wino z gruszek, piquette, mieszane napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, rum, alkohole [napoje], wódka, whisky, wino.

(111) 329440
(220) 2019 07 18
(210) 502448
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOOT TRUCK
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy
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, gry komputerowe, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe
do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały na laptopy,
etui na telefony komórkowe, 16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze,
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy,
kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, drukowane wzory na odzież, nalepki na zderzaki
samochodowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 18 skóra i imitacja skóry, bagaże
i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie
i nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, 35 reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków,
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy,
publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż
następujących towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych,
z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii i toreb z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy,
dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami, notesów,
zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry i imitacji
skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt,
odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych,
sprzętu do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów dekoracyjnych, pokrowców
i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line,
usługi studiów filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów
wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań,
usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
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dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki,
video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www
poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism,
gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.

(111) 329441
(220) 2019 07 22
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JARMARK SPICHRZOWY
(540)
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(540) YUMI
(540)

(210) 502573

(591) pomarańczowy
(531) 05.01.06, 06.03.11, 07.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 opakowania z papieru i z kartonu, biuletyny informacyjne, katalogi, kalendarze, kartki, wizytówki, publikacje promocyjne i reklamowe, etykiety wysyłkowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie: wyrobów kulinarnych z mięsa, wędlin, drobiu, ryb, owoców, warzyw, mąki, mleka, wędlin, mięsa, przypraw, słodyczy, produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych,
świeżych owoców i warzyw, grzybów, napojów bezalkoholowych,
żywności dietetycznej, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować na stoisku, w sklepie hurtowym, detalicznym i za pośrednictwem Internetu, handel obwoźny, prowadzenie interesów
osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów krajowych
i zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
kontrahentów, prowadzenie agencji informacji handlowej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama tradycyjna, dystrybucja i kolportaż materiałów reklamowych, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 39 usługi dystrybucji
i transportu produktów dla sprzedaży detalicznej, usługi magazynowe, usługi wynajmu przestrzeni magazynowej, 41 usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń, kursów i porad, audycji oraz programów
z zakresu sztuki gotowania i kuchni regionalnej, polskiej, zagranicznej, nauka i prowadzenie szkoleń kulinarnych, produkcja, realizacja
i montaż filmów, programów telewizyjnych oraz radiowych, organizowanie pokazów i wystaw gotowych produktów żywnościowych,
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów oraz konferencji, organizowanie konkursów i wystaw o charakterze edukacyjnym i/lub rozrywkowym, obsługa publikacji elektronicznych on-line, usługi organizowania, realizowania i wystawiania
spektakli, wypożyczanie dekoracji oraz aparatury oświetleniowej
do spektakli i/lub do studiów telewizyjnych, rezerwowanie miejsc
na spektakle, usługi impresaryjne, organizowanie przyjęć, balów,
imprez okolicznościowych, organizowanie konkursów piękności, 43
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi związane z prowadzeniem punktów gastronomicznych w tym sieci gastronomicznych,
herbaciarni, restauracji, kawiarni, barów, usługi gastronomiczne i cateringowe, wynajmowanie pomieszczeń na posiedzenia, konferencje, imprezy okolicznościowe, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej
i naczyń stołowych, zastaw stołowych, namiotów, usługi w zakresie
rezerwacji hotelowej.
(111) 329442
(220) 2019 07 22
(210) 502600
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) jasnoniebieski, biały, zielony, ciemnozielony, różowy, beżowy
(531) 01.15.11, 02.03.01, 05.11.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, w szczególności:
kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do włosów, kremy,
emulsje i żele nawilżające, emulsje do ciała, balsamy do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, kremy do twarzy, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, kremy do pielęgnacji włosów, preparaty
do mycia włosów, szampony, suche szampony, szampony lecznicze,
odżywki do włosów, płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła i żele, mydła
do celów leczniczych, mydła w płynie, żel pod prysznic i do kąpieli,
zioła do kąpieli, mleczka kosmetyczne, maseczki do ciała, maseczki
do twarzy, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji
włosów, preparaty aromaterapeutyczne, aromatyczne olejki do kąpieli, esencje i olejki eteryczne, olejki do ciała, olejki do odżywiania
włosów, naturalne olejki eteryczne, maści do celów kosmetycznych,
maści [nielecznicze], lakiery do paznokci.
(111) 329443
(220) 2019 07 23
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732) GAJ WITOLD, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SoFruPak
(540)

(210) 502614

(531) 27.05.05
(510), (511) 16 pudełka z papieru lub kartonu do celów spożywczych.
(111) 329444
(220) 2019 07 23
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732) GAJ WITOLD, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SoFruMiniPak
(540)

(210) 502618

(531) 27.05.05
(510), (511) 16 pudełka z papieru lub kartonu do produktów spożywczych.
(111) 329445
(220) 2019 07 23
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732) GAJ WITOLD, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SoFruBox
(540)

(210) 502620

(531) 27.05.05
(510), (511) 16 pudełka z papieru lub kartonu do produktów spożywczych.
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(111) 329446
(220) 2019 07 25
(210) 502741
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) JÓZEFCZAK RAFAŁ, ULĘŻAŁKA MONIKA FUNNY DAY
SPÓŁKA CYWILNA, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Funny Day INTIMO
(540)

(591) różowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna.
(111) 329447
(220) 2019 07 25
(210) 502748
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 30
(732) EUROMARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOODPECKER
(510), (511) 18 plecaki.
(111) 329448
(220) 2019 07 26
(210) 502782
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 23
(732) ZAJDECKA-ŚLIWA PAULINA KEEP THE LABEL, Koszalin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KEEP THE LABEL PRE-OWNED DESIGNER GOODS
(510), (511) 35 reklama, marketing, udostępnianie informacji komercyjnych w Internecie, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, reklama bezpośrednia drogą
pocztową (ulotki, prospekty, druki, próbki), komputerowe zarządzanie
plikami, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
czasu reklamowego we wszystkich środkach masowego przekazu,
publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, rozpowszechnianie reklam, usługi public relations,
reklama, promocja i usługi sprzedaży zwłaszcza usługi handlu wysyłkowego (także on-line), obejmujące: odzież, okrycia wierzchnie, obuwie, nakrycia głowy, paski, torebki, torby, nerki, torby podróżne, torby
turystyczne, torby plażowe, kosmetyczki, portfele, akcesoria do odzieży, biżuteria, zegarki, okulary i akcesoria do nich, prezentacja produktów we wszelkich środkach przekazu w celu sprzedaży detalicznej
odzieży, obuwia, torebek i akcesoriów do nich, artykuły sportowe,
przyrządy sportowe, zabawki, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 329449
(220) 2019 07 26
(210) 502793
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 23
(732) ZAJDECKA-ŚLIWA PAULINA KEEP THE LABEL, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEEP THE LABEL PRE-OWNED DESIGNER GOODS
(540)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 reklama, marketing, udostępnianie informacji komercyjnych w Internecie, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, reklama bezpośrednia drogą
pocztową (ulotki, prospekty, druki, próbki), komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie czasu reklamowego we wszystkich środkach masowego
przekazu, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie reklam, usługi public relations, reklama, promocja i usługi sprzedaży zwłaszcza usługi
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handlu wysyłkowego (także on-line), obejmujące: odzież, okrycia
wierzchnie, obuwie, nakrycia głowy, paski, torebki, torby, nerki, torby
podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, kosmetyczki, portfele,
akcesoria do odzieży, biżuteria, zegarki, okulary i akcesoria do nich,
prezentacja produktów we wszelkich środkach przekazu w celu
sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia, torebek i akcesoriów do nich,
artykuły sportowe, przyrządy sportowe, zabawki, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 329450
(220) 2019 07 30
(210) 502922
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Combodiab
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
produkty lecznicze przeznaczone dla człowieka, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, 10 urządzenia i przyrządy medyczne, przyrządy
i urządzenia do rejestrowania stanu zdrowia pacjenta, urządzenia,
nakłuwacze i lancety do celów medycznych, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do zastrzyków, strzykawki podskórne, igły
do celów medycznych, igły iniekcyjne, igły do strzykawek do iniekcji
podskórnych.
(111) 329451
(220) 2019 07 31
(210) 502998
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) SIGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cisek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SIGMED
(510), (511) 5 leki weterynaryjne, weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, chemiczne odczynniki testowe [weterynaryjne], preparaty
i substancje weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego,
dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego,
produkty przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, preparaty
weterynaryjne do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, mieszanki paszowe
uzupełniające, mineralne suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, suplementy
diety dla zwierząt domowych, suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy witaminowe dla zwierząt, witaminy dla zwierząt,
wysterylizowane opatrunki, waciki do użytku medycznego, taśmy
klejące do celów medycznych, tampony do celów medycznych, środki
opatrunkowe pierwszej pomocy, przylepce, plastry chirurgiczne, plastry, materiały opatrunkowe, opatrunki do ran, bandaże chirurgiczne,
bandaże elastyczne [opatrunki], chirurgiczne materiały opatrunkowe,
10 urządzenia i przyrządy weterynaryjne, narzędzia do diagnostyki
weterynaryjnej, przyrządy wykrywające do użytku weterynaryjnego,
urządzenia ultrasonograficzne do użytku weterynaryjnego, aparaty
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, ultradźwiękowe przyrządy
diagnostyczne do użytku weterynaryjnego, osłony ochronne na twarz
do użytku weterynaryjnego, urządzenia i instrumenty chirurgiczne
do użytku weterynaryjnego, rękawice do użytku weterynaryjnego,
maski ochronne na usta do użytku weterynaryjnego, aparaty rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medycznego, sprzęt do tomografii rentgenowskiej do użytku medycznego, ultradźwiękowa
aparatura medyczna, urządzenia diagnostyczne do obrazowania rezonansu magnetycznego, urządzenia do obrazowania echokardiograficznego, urządzenia do tomografii rezonansu magnetycznego [MRT],
urządzenia rentgenowskie do celów weterynaryjnych, chirurgiczne
klamry, igły do zszywania, materiały do zszywania, nici chirurgiczne,
przyrządy do zamykania ran, przyrządy do zszywania, szwy chirurgiczne, zszywacze chirurgiczne, międzyzębowe przyrządy do unieruchamiania, przyrządy do nakładania wypełnienia dentystycznego,
przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy pielęgnacji
zębów, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, szczypce do technicznych zabiegów dentystycznych, tarcze odcinające do celów dentystycznych, wiertła dentystyczne, urządzenia
do czyszczenia zębów strumieniem proszku do użytku stomatologicz-
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nego, wiertła do użytku w stomatologii, okrycia chirurgiczne, nosze,
pasy do noszy, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego, stoły medyczne służące
do badań lub leczenia, szafki na przyrządy medyczne, czepki ochronne na włosy do noszenia przez weterynarzy, fartuchy chirurgiczne,
jednorazowe rękawiczki do celów weterynaryjnych, chirurgiczna
odzież operacyjna, odzież lecznicza dla zwierząt, rękawiczki lateksowe do celów weterynaryjnych, rękawiczki ochronne do celów weterynaryjnych, szyny ortopedyczne, taśmy ortopedyczne, 31 karmy dla
kotów, karma dla gryzoni, karma dla królików, karma dla psów, karma
dla ptaków, karma dla zwierząt domowych, mleko do stosowania jako
karma dla zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, piasek do kuwet dla kotów, ściółka dla małych zwierząt, żwirek dla kota i dla małych zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, karma
dla koni, pasza dla koni, pasza dla świń, pasza dla zwierząt tucznych,
pasze zbożowe dla zwierząt, pokarm dla chomików, pokarm dla zwierząt domowych, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 35 prowadzenie punktów
sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: leki weterynaryjne, weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, chemiczne odczynniki testowe [weterynaryjne], preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, środki
dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, probiotyczne preparaty
bakteryjne do użytku weterynaryjnego, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, produkty przeciw zakażeniom
do użytku weterynaryjnego, preparaty weterynaryjne do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, medyczne dodatki do żywności do użytku
weterynaryjnego, mieszanki paszowe uzupełniające, mineralne suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych,
suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy witaminowe dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, wysterylizowane opatrunki,
waciki do użytku medycznego, taśmy klejące do celów medycznych,
tampony do celów medycznych, środki opatrunkowe pierwszej pomocy, przylepce, plastry chirurgiczne, plastry, materiały opatrunkowe,
opatrunki do ran, bandaże chirurgiczne, bandaże elastyczne [opatrunki], chirurgiczne materiały opatrunkowe, urządzenia i przyrządy weterynaryjne, narzędzia do diagnostyki weterynaryjnej, przyrządy wykrywające do użytku weterynaryjnego, urządzenia ultrasonograficzne
do użytku weterynaryjnego, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do użytku weterynaryjnego, osłony ochronne na twarz do użytku weterynaryjnego,
urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku weterynaryjnego,
rękawice do użytku weterynaryjnego, maski ochronne na usta
do użytku weterynaryjnego, aparaty rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medycznego, sprzęt do tomografii rentgenowskiej
do użytku medycznego, ultradźwiękowa aparatura medyczna, urządzenia diagnostyczne do obrazowania rezonansu magnetycznego,
urządzenia do obrazowania echokardiograficznego, urządzenia
do tomografii rezonansu magnetycznego [MRT], urządzenia rentgenowskie do celów weterynaryjnych, chirurgiczne klamry, igły do zszywania, materiały do zszywania, nici chirurgiczne, przyrządy do zamykania ran, przyrządy do zszywania, szwy chirurgiczne, zszywacze
chirurgiczne, międzyzębowe przyrządy do unieruchamiania, przyrządy do nakładania wypełnienia dentystycznego, przyrządy elektryczne
do użytku przez dentystów przy pielęgnacji zębów, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, szczypce do technicznych zabiegów dentystycznych, tarcze odcinające do celów dentystycznych, wiertła dentystyczne, urządzenia do czyszczenia zębów
strumieniem proszku do użytku stomatologicznego, wiertła do użytku w stomatologii, okrycia chirurgiczne, nosze, pasy do noszy, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, prześcieradła [okrycia]
do użytku medycznego, stoły medyczne służące do badań lub leczenia, szafki na przyrządy medyczne, czepki ochronne na włosy do noszenia przez weterynarzy, fartuchy chirurgiczne, jednorazowe rękawiczki do celów weterynaryjnych, chirurgiczna odzież operacyjna,
odzież lecznicza dla zwierząt, rękawiczki lateksowe do celów weterynaryjnych, rękawiczki ochronne do celów weterynaryjnych, szyny ortopedyczne, taśmy ortopedyczne, karmy dla kotów, karma dla gryzoni, karma dla królików, karma dla psów, karma dla ptaków, karma dla
zwierząt domowych, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt,
preparaty spożywcze dla zwierząt, piasek do kuwet dla kotów, ściółka
dla małych zwierząt, żwirek dla kota i dla małych zwierząt, artykuły
spożywcze dla zwierząt gospodarskich, karma dla koni, pasza dla koni,
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pasza dla świń, pasza dla zwierząt tucznych, pasze zbożowe dla zwierząt, pokarm dla chomików, pokarm dla zwierząt domowych, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 44 usługi analiz laboratoryjnych związanych
z leczeniem zwierząt, usługi informacji weterynaryjnej świadczone
za pośrednictwem Internetu, wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych, weterynaryjne usługi doradcze, usługi rentgenowskie, stomatologia weterynaryjna.

(111) 329452
(220) 2019 08 02
(210) 503053
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732) REWIT KSIĘGOWI I BIEGLI REWIDENCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REWIT
(540)

(591) granatowy, czerwony
(531) 07.05.05, 07.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, analizy i raporty statystyczne, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, audyt skomputeryzowany, audyt sprawozdań finansowych, automatyczne przetwarzanie
danych, badania i analizy rynkowe, badania w zakresie zysków, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradztwo biznesowe, doradzanie
przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania
jakością, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, doradztwo i pomoc
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
związane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, kompilacja informacji statystycznych, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej,
doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
nabywania przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć
(nabycia), doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza],
doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo
związane z audytem, dostarczanie raportów dotyczących informacji
rachunkowych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, gromadzenie informacji dotyczących
badań rynku, gromadzenie informacji na temat analiz rynkowych,
gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie
informacji w zakresie badań rynkowych, kompilacja danych dla osób
trzecich, kompilacja informacji i ich wprowadzanie do komputero-

40

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wych baz danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby
komputerowych baz danych, kompilacja danych matematycznych,
konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych,
konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej,
konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje w zakresie
badań biznesowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla
osób indywidualnych, konsultacje w zakresie oceny rynku, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki
przedsiębiorstwa, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych,
księgowanie kosztów, księgowość administracyjna, księgowość
i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, nabywanie informacji w zakresie działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywanie pomysłów dla
ekonomii biznesu, planowanie podatkowe [rachunkowość], pomoc,
usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, porady
związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, prognozy
rynkowe, prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego
transferu funduszy, przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, przetwarzanie wyników badań dotyczących działalności gospodarczej, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowywanie
profesjonalnych bilansów dla firm, przygotowywanie raportów
z analiz rynkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych
i analiz dla przedsiębiorstw, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, rachunkowość komputerowa, rachunkowość na rzecz osób
trzecich, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, raporty
z analiz rynkowych, skomputeryzowana kompilacja rejestrów kontroli spisu inwentarza, skomputeryzowana księgowość, skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, sporządzanie bilansów finansowych, sporządzanie
dokumentów dotyczących opodatkowania, sporządzanie sprawozdań finansowych, strategiczna analiza biznesowa, usługi badań
i analiz rynkowych, usługi biurowe dla elektronicznego gromadzenia
danych, usługi biurowe dla elektronicznego operowania danymi,
usługi biurowe dla elektronicznego zestawiania danych, usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi
doradcze w zakresie przejęć firm, usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradztwa biznesowego, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji
przedsiębiorstw, usługi doradztwa w zakresie przygotowywania
i przeprowadzania transakcji handlowych, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi
komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania
i wychodzenia z kryzysu, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, usługi
księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi obejmujące rejestrację danych statystycznych, usługi obejmujące transkrypcję danych statystycznych, usługi obejmujące tworzenie danych statystycznych, usługi oceny rynku, usługi podatkowe, usługi rachunkowe
w zakresie kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, usługi w zakresie analiz i badań rynku, usługi w zakresie analiz rynkowych, usługi w zakresie badań i analiz rynkowych, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi w zakresie procesów związanych
z deklaracjami podatkowymi, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, zarządzanie bazami danych, zarządzanie dokumentacją biznesową, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób
trzecich, zarządzanie rachunkami firm, zarządzanie rachunkowością,
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, zestawienia statystyczne, 36 badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności
finansowej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, skomputeryzowane usługi finansowe, udzielanie informacji
i analiz za pośrednictwem Internetu w dziedzinie inwestycji finansowych, usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowe z zakresu zarządzania ma-

Nr 11/2020

jątkiem, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi w zakresie kapitału
ryzyka i zarządzania kapitałem ryzyka, usługi zarządzania finansami
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi związane z podatkami [nie księgowość], zarządzanie finansami dla firm, przedsiębiorstw, korporacyjnymi, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału
ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, 41 prowadzenie działalności szkoleniowej dla dorosłych, pozostałe formy
kształcenia, prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości i zarządzania, wydawanie książek,
czasopism i pozostałych periodyków, 42 doradztwo w zakresie oprogramowań i dostarczania oprogramowania z prowadzeniem obsługi
finansowo-ekonomicznej i rachunkowości, 45 doradztwo prawne,
badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, dostarczanie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, organizowanie świadczenia usług prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące
zagadnień prawnych, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
sporządzanie ekspertyz prawnych, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych,
usługi biegłych sądowych, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne związane
z tworzeniem i rejestracją firm, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(111) 329453
(220) 2019 08 08
(210) 503282
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA JAWNA GACZOREK,
GRABOWSKA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOSALOWY PARK HOTEL & SPA ZAKOPANE
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów rozrywkowych, gier
sportowych, zawodów sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń
gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych oraz
ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów folklorystycznych,
bankietów, balów, przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych
na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów,
wynajem sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny do celów edukacyjnych lub rekreacyjnych, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pensjonatach, domach
wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane
z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, karczmach,
kawiarniach, restauracjach, przygotowanie dań na zamówienie oraz
ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax,
komputer, Internet, 44 usługi związane z wykonywaniem zabiegów
regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi
gabinetów odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium,
sauna fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych, usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki,
leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych,
konsultacje lekarskie we wszystkich specjalnościach medycznych.
(111) 329454
(220) 2019 08 08
(210) 503285
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA JAWNA GACZOREK,
GRABOWSKA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL & SPA NOSALOWY PARK ZAKOPANE
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(540)

(591) złoty
(531) 26.13.25, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów rozrywkowych, gier
sportowych, zawodów sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń
gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych oraz
ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów folklorystycznych,
koncertów, balów, przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych
na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów,
wynajem sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny do celów edukacyjnych lub rekreacyjnych, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pensjonatach, domach
wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane
z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, karczmach,
kawiarniach, restauracjach, przygotowanie dań na zamówienie oraz
ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax,
komputer, Internet, 44 usługi związane z wykonywaniem zabiegów
regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze paramedyczne, usługi
gabinetów odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium,
sauna fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjerskich i kosmetycznych, usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki,
leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych,
konsultacje lekarskie we wszystkich specjalnościach medycznych.
(111) 329455
(220) 2019 08 08
(210) 503296
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) BEERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łoziska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piaseczyńskie
(540)

(531) 03.04.11, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe na bazie miodu,
napoje bezalkoholowe z dodatkiem kofeiny, napoje bezalkoholowe
z dodatkiem yerba mate, woda stołowa, woda sodowa, napoje izotoniczne, 35 sprzedaż: piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych
napojów bezalkoholowych, napoi owocowych i soków owocowych,
syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napoi bezalkoholowych na bazie miodu, napoi bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napoi bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wody stołowej,
wody sodowej, napoi izotonicznych, promocja na rzecz osób trzecich
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piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napoi owocowych i soków owocowych, syropów i innych
preparatów do produkcji napojów, napoi bezalkoholowych na bazie
miodu, napoi bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napoi bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wody stołowej, wody sodowej, napoi izotonicznych, doradztwo i usługi marketingowe w zakresie piwa,
wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napoi owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napoi bezalkoholowych na bazie miodu,
napoi bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napoi bezalkoholowych
z dodatkiem yerba mate, wody stołowej, wody sodowej, napoi izotonicznych, doradztwo gospodarcze w zakresie piwa, wód mineralnych
i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napoi owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napoi bezalkoholowych na bazie miodu, napoi bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napoi bezalkoholowych z dodatkiem yerba
mate, wody stołowej, wody sodowej, napoi izotonicznych.

(111) 329456
(220) 2019 08 09
(210) 503350
(151) 2020 01 22
(441) 2019 09 23
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) borowina tołpa
(540)

(531) 01.15.15, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 329457
(220) 2019 08 12
(210) 503422
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 14
(732) GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GINO ROSSI. PIĘKNE ŻYCIE. PIĘKNE CHWILE.
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, akcesoria do pielęgnacji obuwia, 9 okulary, etui do okularów, okulary przeciwsłoneczne, 14 wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie,
zegarki, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów takie jak:
torby skórzane plażowe, paski, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry, torebki damskie, aktówki, nesesery, torby na laptopa, etui
na telefon, etui na tablety i komputery, etui skórzane do okularów,
kosmetyczki, breloki skórzane, walizy i torby podróżne, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, 25 obuwie, paski, skarpetki, rękawiczki
[odzież], skarpety do kostek, 35 handel detaliczny, handel hurtowy
oraz sprzedaż za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
oraz sprzedaż przez strony internetowe towarów takich jak: obuwie,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, akcesoria do pielęgnacji obuwia, kosmetyki, perfumy, lampki do torebek, torby skórzane plażowe,
paski, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry, torebki damskie, aktówki, torby na laptopa, etui na telefon, etui na tablety i komputery, etui skórzane do okularów, kosmetyczki, szczoteczki do butów, breloki skórzane, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole
przeciwsłoneczne, wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie,
zegarki, akcesoria odzieżowe, mianowicie skarpety, rękawice, stopki,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych.
(111) 329458
(220) 2019 08 12
(210) 503424
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 14
(732) GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GINO ROSSI. BELLA VITA. BELLI MOMENTI.
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, akcesoria
do pielęgnacji obuwia, 9 okulary, etui do okularów, okulary przeciwsłoneczne, 14 wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie, zegarki, 18
skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów takie jak: torby skórzane plażowe, paski, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry, torebki damskie, aktówki, nesesery, torby na laptopa, etui na telefon, etui
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na tablety i komputery, etui skórzane do okularów, kosmetyczki, breloki
skórzane, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 25 obuwie, paski, skarpetki, rękawiczki [odzież], skarpety do kostek,
35 handel detaliczny, handel hurtowy oraz sprzedaż za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej oraz sprzedaż przez strony internetowe towarów takich jak: obuwie, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
akcesoria do pielęgnacji obuwia, kosmetyki, perfumy, lampki do torebek,
torby skórzane plażowe, paski, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka
ze skóry, torebki damskie, aktówki, torby na laptopa, etui na telefon, etui
na tablety i komputery, etui skórzane do okularów, kosmetyczki, szczoteczki do butów, breloki skórzane, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie, zegarki, akcesoria odzieżowe, mianowicie skarpety, rękawice, stopki,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych.

(111) 329459
(220) 2019 08 20
(210) 503608
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) So!CZYSTE
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.04, 26.13.25
(510), (511) 32 napoje owocowe i soki owocowe.
(111) 329460
(220) 2019 08 20
(210) 503614
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) So!CZYSTE
(510), (511) 32 napoje owocowe i soki owocowe.
(111) 329461
(220) 2019 08 26
(210) 503796
(151) 2020 01 21
(441) 2019 09 30
(732) WENCLEWSKI ROBERT, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sekstament
(510), (511) 16 książki, podręczniki [książki], książki niebeletrystyczne, książki upominkowe, książki informacyjne, książki edukacyjne,
książki do rysowania, książki z opowiadaniami, książki z obrazkami,
książki do malowania, książki z grafiką, książki z plakatami, afisze,
plakaty, broszury, drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane
materiały szkoleniowe, fotografie, gazety, girlandy papierowe, kalendarze, katalogi, komiksy [książki], komiksy, papier gazetowy, pocztówki, prospekty, reprodukcje graficzne, szkice, ulotki, ulotki drukowane, albumy do zdjęć, albumy fotograficzne.
(111) 329462
(220) 2019 08 26
(151) 2020 01 23
(441) 2019 09 30
(732) GROCHLA TOMASZ, Wielowieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSSILESIA
(540)
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(111) 329463
(220) 2019 08 28
(210) 503885
(151) 2020 01 15
(441) 2019 09 30
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubella Natures
(540)

(591) biały, czarny, granatowy, niebieski, brązowy, ciemnozielony
(531) 05.07.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 paluszki serowe, chipsy jako chipsy owocowe, warzywne, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, jogurty pitne, jogurty
kremowe, jogurty smakowe, desery jogurtowe, napoje z jogurtu, napoje na bazie jogurtu, jogurty o smaku owocowym, napoje z produktów mlecznych, napoje mleczne zawierające owoce, napoje mleczne
aromatyzowane, mleczne produkty, napoje mleczne, napoje mleczne
ze zbożami, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
głęboko mrożone dania warzywne, mrożone warzywa i owoce, gotowe dania warzywne, 30 potrawy z mąki i wyroby zbożowe, mąka
i preparaty zbożowe i sojowe, płatki śniadaniowe, płatki kukurydziane, płatki jęczmienne, płatki owsiane, płatki pszenne, płatki żytnie,
płatki zbożowe, płatki zbożowe pełnoziarniste, płatki śniadaniowe
zawierające błonnik, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające owoce, muesli, przekąski zbożowe, preparaty
zbożowe, produkty na bazie zboża, przekąski wykonane z mąki zbożowej, mąka, wyroby zbożowe ekstrudowane, produkty z mąki mielonej, żywność na bazie mąki, potrawy na bazie mąki, kasze spożywcze,
kluski, makarony, makaron pełnoziarnisty, makaron razowy, makaron
spożywczy, wyroby cukiernicze i słodycze, czekoladowe wyroby cukiernicze, zbożowe artykuły śniadaniowe, chleb, przyprawy, ryż, spaghetti, sosy [przyprawy], sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy i preparaty do przygotowywania sosów, przyprawy sypkie
i płynne, precle, paluszki, chipsy jako chipsy kukurydziane, zbożowe,
chipsy ryżowe, jogurt mrożony [lody spożywcze], lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], mleczne wyroby cukiernicze, wyroby
cukiernicze z mrożonego jogurtu, napoje mrożone na bazie kakao,
napoje mrożone na bazie kawy, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, makarony głęboko mrożone, wyroby cukiernicze mrożone, danie
gotowe zawierające makaron, gotowe dania z makaronu, mrożone
posiłki składające się głównie z makaronu.
(111) 329464
(220) 2019 08 28
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) WACHOWICZ SZYMON MICHAŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICA HERBS
(540)

(210) 503925

(210) 503799

(591) czerwony, czarny, szary
(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi związane z wynajmem środków transportu.

(591) biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 cayenne plus piperyna-suplement diety, goldenseal
wyciąg-suplement diety, cynamon wyciąg-suplement diety, red
clover wyciąg-suplement diety, vitex wyciąg-suplement diety, schisandra wyciąg-suplement diety, yucca wyciąg-suplement diety, żeń-szeń koreański wyciąg-suplement diety, imbir wyciąg-suplement
diety, graviola wyciąg-suplement diety, goldenseal wyciąg-suplement diety, ashwagandha ekstrakt-suplement diety, astragalus eks-
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trakt-suplement diety, sarsaparilla-smilax ekstrakt-suplement diety,
tarczyca bajkalska ekstrakt-suplement diety, dzika róża / naturalna
witamina C ekstrakt-suplement diety, amigdalina / witamina B17,
ekstrakt-suplement diety, houttuynia ekstrakt-suplement diety,
echinacea ekstrakt-suplement diety, reishi ekstrakt-suplement diety,
bacopa / brahmi ekstrakt-suplement diety, piperyna ekstrakt-suplement diety, tarczyca bajkalska ekstrakt-suplement diety, kudzu ekstrakt-suplement diety, złocień maruna / feverfew ekstra-suplement
diety, astaksantyna-suplement diety, kwas hialuronowy-suplement
diety, garcinia HCA ekstrakt-suplement diety, dong quai ekstrakt-suplement diety, kurkuma-suplement diety, yerba mate ekstrakt-suplement diety, głóg / hawthorn ekstrakt-suplement diety, gotu kola
ekstrakt-suplement diety, koenzym Q10-suplement diety, kwas alfa-liponowy (ALA)-suplement diety, maca ekstrakt-suplement diety,
moringa ekstrakt-suplement diety, resweratrol 250-suplement diety,
ashwagandha ekstrakt-suplement diety, szczeć ekstrakt-suplement
diety, pestki winogron ekstrakt-suplement diety, żeń-szeń syberyjski
ekstrakt-suplement diety, liść oliwki ekstrakt-suplement diety, sarsaparilla ekstrakt-suplement diety, cordyceps mycelium sproszkowane-suplement diety, andrografis extract-suplement diety.

(111) 329465
(220) 2019 08 30
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) MOLSKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNI KOLOR
(540)

(210) 503971

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 żaluzje metalowe, 19 żaluzje niemetalowe, 37 montaż,
konserwacja, naprawy żaluzji, rolet i markiz.
(111) 329466
(220) 2019 08 31
(210) 504008
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 28
(732) MANGO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mango INVESTMENT
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych,
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, doradztwo w sprawach
finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą
nieruchomości, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo
specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, informacja budowlana, doradztwo budowlane,
nadzór budowlany.
(111) 329467
(220) 2019 08 31
(210) 504010
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 28
(732) MANGO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mango INVESTMENT
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(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych,
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, doradztwo w sprawach
finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą
nieruchomości, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo
specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, informacja budowlana, doradztwo budowlane,
nadzór budowlany.
(111) 329468
(220) 2019 09 01
(210) 504012
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL);
STELMACHOWSKA-KOWALSKA GRAŻYNA FIRMA GRAJAN,
Rososz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOZI SER TWAROGOWY Cegłów Zielona Gmina PRODUKT
TRADYCYJNY oryginalny Z CEGŁOWA GRAJAN UNIWERSYTET
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
(540)

(591) biały, jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, zielony,
czerwony, żółty
(531) 03.04.11, 06.07.08, 05.03.15, 29.01.15, 27.05.01, 25.01.19
(510), (511) 29 produkty serowarskie, w szczególności sery, w tym
sery z mleka koziego. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 329469
(220) 2019 09 02
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) WANSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASAŻ ŚWIĘTOKRZYSKI
(540)

(210) 504017

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 25.07.20, 25.07.21, 27.05.01, 29.01.14, 20.05.16, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 36 usługi związane z nieruchomościami: wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym lokali biurowych, usługowych oraz handlowych, 43 wynajmowanie sal na posiedzenia, bary szybkiej obsługi, kawiarnie.
(111) 329470
(220) 2019 09 02
(210) 504023
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) ŁAWICKA JOANNA OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
L-MICHAŁ, Przodkowo (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L Michał
(540)

wające, sery długo dojrzewające, sery topione, sery świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, produkty serowarskie, jogurt.

(591) biały, niebieski, granatowy, szary
(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 wynajem autokaru do przewozu osób, 41 szkolenia
kierowców.
(111) 329471
(220) 2019 09 02
(210) 504025
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) ŁAWICKI MICHAŁ OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
MICHAŁ, Przodkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L Michał
(540)

(591) biały, niebieski, granatowy, szary
(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 wynajem autokaru do przewozu osób, 41 szkolenia
kierowców.
(111) 329472
(220) 2019 09 02
(151) 2020 02 03
(441) 2019 10 14
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR GAJA
(540)

Nr 11/2020

(210) 504026

(591) biały, czarny, jasnozielony
(531) 02.03.01, 26.01.01, 04.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, odżywki dla ludzi do celów medycznych,
zioła lecznicze, mieszanki ziół do celów leczniczych, 29 oleje i tłuszcze jadalne, suszone owoce i warzywa, 35 usługi reklamy, promocji
oraz sprzedaży detalicznej, hurtowej i online następujących towarów: dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, odżywki dla ludzi do celów medycznych, zioła
lecznicze i mieszanki ziół do celów leczniczych, oleje i tłuszcze jadalne, suszone owoce i warzywa.
(111) 329473
(220) 2019 09 02
(210) 504030
(151) 2020 02 03
(441) 2019 10 14
(732) STARA MLECZARNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KASZUBSKI CHŁOPCZYK
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, koktajle mleczne, napoje
mleczne, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mleko sojowe, mleko albuminowe, mleko sfermentowane,
mleko skondensowane, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, substytuty mleka, śmietana, podpuszczka, sery, sery dojrzewające, sery żółte dojrze-

(111) 329474
(220) 2019 09 02
(210) 504031
(151) 2020 02 03
(441) 2019 10 14
(732) STARA MLECZARNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRIF
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, koktajle mleczne, napoje
mleczne, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mleko sojowe, mleko albuminowe, mleko sfermentowane,
mleko skondensowane, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, substytuty mleka, śmietana, podpuszczka, sery, sery dojrzewające, sery żółte dojrzewające, sery długo dojrzewające, sery topione, sery świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, produkty serowarskie, jogurt.
(111) 329475
(220) 2019 09 02
(210) 504032
(151) 2020 02 03
(441) 2019 10 14
(732) STARA MLECZARNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KASZËBSCZI DZEWÙS
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, koktajle mleczne, napoje
mleczne, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mleko sojowe, mleko albuminowe, mleko sfermentowane,
mleko skondensowane, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, substytuty mleka, śmietana, podpuszczka, sery, sery dojrzewające, sery żółte dojrzewające, sery długo dojrzewające, sery topione, sery świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, produkty serowarskie, jogurt.
(111) 329476
(220) 2019 09 03
(210) 504045
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 28
(732) SALAMANDRA BARBARA INSTYTUT ZDROWIA I URODY,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALAMANDRA COSMETICS
(540)

(531) 03.11.10, 26.11.13, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, basma [barwnik
kosmetyczny], bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, brokat
do paznokci, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe,
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy],
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja mięty
[olejek eteryczny], esencje eteryczne, farby do brody, farby do włosów,
geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], woda javelle, jonony [wyroby perfumeryjne], 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, środki do usuwania lakierów/ lakiery do paznokci,
maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, 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 mig-
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dałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający],
olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki
do brwi, pałeczki zapachowe, piżmo [wyroby perfumeryjne], płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji,
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
popiół wulkaniany do czyszczenia, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji/ preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli,
nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty fito kosmetyczne, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche szampony,
szampony, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki odświeżające powietrze [zapachowe], świece do masażu do celów kosmetycznych, talk
kosmetyczny, terpeny [olejki eteryczne], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych,
wosk do depilacji, wosk do wąsów, wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, żelowe płatki pod oczy
do celów kosmetycznych, 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej w zakresie towarów: aloesowe preparaty do celów
kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki
eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, basma [barwnik kosmetyczny], bazy do perfum kwiatowych,
błyszczyki do ust, brokat do paznokci, bursztyn [wyroby perfumeryjne],
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty
kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, farby do brody,
farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny],
woda javelle, jonony [wyroby perfumeryjne], 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, środki do usuwania lakierów/ lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta
do wyrobów perfumeryjnych, 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, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki
eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, piżmo [wyroby perfumeryjne], płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji,
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
popiół wulkaniany do czyszczenia, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji/ preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli,
nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty fito kosmetyczne, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche szampony,
szampony, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki odświeżające powietrze [zapachowe], świece do masażu do celów kosmetycznych, talk
kosmetyczny, terpeny [olejki eteryczne], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych,
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wosk do depilacji, wosk do wąsów, wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, żelowe płatki pod oczy
do celów kosmetycznych.

(111) 329477
(220) 2019 09 03
(210) 504054
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 14
(732) ARTETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M.E.A.L. FLAKI ZAMOJSKIE DP
(540)

(591) zielony, ciemnozielony, jasnozielony, brązowy, biały, czarny,
żółty
(531) 01.01.01, 14.03.03, 27.05.01, 24.15.03, 26.04.16, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, flaki.
(111) 329478
(220) 2019 09 03
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) GODAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty & Charm
(540)

(210) 504062

(591) czarny, biały, złoty
(531) 01.01.05, 01.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 balony szklane [pojemniki], kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe,
słomki do picia, 25 czapki [nakrycia głowy], daszki do czapek, odzież,
kapelusze papierowe [odzież], odzież papierowa, pelerynki, nakrycia
głowy, opaski na głowę, 26 błyskotki do ubrań, brody sztuczne, wstęgi do dekorowania, girlandy sztuczne, peruki, wąsy sztuczne, włosy
sztuczne, sztuczne kwiaty, warkocze z włosów, 28 balony, konfetti,
maski zabawkowe, 42 dekoracja wnętrz, 45 wypożyczanie odzieży,
wypożyczanie strojów wieczorowych.
(111) 329479
(220) 2019 09 03
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) GODAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO DAN
(540)

(210) 504063

(591) pomarańczowy, biały
(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 balony szklane [pojemniki], kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe,
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słomki do picia, 25 czapki [nakrycia głowy], daszki do czapek, odzież,
kapelusze papierowe [odzież], odzież papierowa, pelerynki, nakrycia
głowy, opaski na głowę, 26 błyskotki do ubrań, brody sztuczne, wstęgi do dekorowania, girlandy sztuczne, peruki, wąsy sztuczne, włosy
sztuczne, sztuczne kwiaty, warkocze z włosów, 28 balony, konfetti,
maski zabawkowe, 42 dekoracja wnętrz, 45 wypożyczanie odzieży,
wypożyczanie strojów wieczorowych.

(111) 329480
(220) 2019 09 03
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) PHAM THI THANH THANH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EuroFood restaurant
(540)

(540) Asian House
(540)

(210) 504074

(591) różowy, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.03.11, 05.09.19, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, podawanie napojów zimnych
i gorących, podawanie koktajli, wytwarzanie półproduktów i produktów do gastronomii.
(111) 329481
(220) 2019 09 03
(210) 504077
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) BIO star
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
19.07.02, 19.07.10, 19.07.12, 19.07.22, 19.08.05, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 3 środki do mycia naczyń ręcznego i w zmywarkach,
płyn nabłyszczający do zmywarek, płynne detergenty do zmywarek,
detergenty do zmywarek do naczyń, środki do płukania do zmywarek, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, detergenty
do zmywarek w postaci żelu, środki czyszczące, w tym preparaty chemiczne, do celów gospodarstwa domowego, środki do czyszczenia,
mycia i polerowania różnych powierzchni, w tym podłóg, kafelków
podłogowych i ściennych, paneli podłogowych, blatów kuchennych, preparaty do czyszczenia glazury, płyny do mycia szyb, środki
do czyszczenia armatury łazienkowej i kabin prysznicowych, mleczka czyszczące, preparaty do prania, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], środki do namaczania
prania, środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, preparaty do wywabiania plam, środki, w tym żele
do czyszczenia toalet, zapachowe środki do zmywarek, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do udrażniania rur.
(111) 329482
(220) 2019 09 03
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) PHAM THI THANH THANH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(210) 504081

(591) żółty, ciemnożółty, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
czerwony, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21,
07.01.09, 07.01.24
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, podawanie napojów zimnych
i gorących, podawanie koktajli, wytwarzanie półproduktów i produktów do gastronomii.
(111) 329483
(220) 2019 09 04
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 28
(732) BRYŁA ŁUKASZ SPARKLE, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPARKLE
(540)

(210) 504085

(591) szary, fioletowy
(531) 02.09.04, 17.02.01, 02.09.12, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż w tym prowadzona w internecie: akcesoriów,
preparatów, materiałów,urządzeń do stylizacji rzęs, sztucznych rzęs,
akcesoriów, preparatów, materiałów,urządzeń pielęgnacji paznokci,
artykułów kosmetycznych, toaletowych, medycznych, paramedycznych, leków, lakierów, przyrządów, urządzeń, akcesoriów do poprawiania urody, suplementów diety, przedstawicielstwo podmiotów
zagranicznych, agencja importowo-eksportowa, doradztwo w zakresie zarządzanie siecią punktów prowadzących usługi związane
ze stylizacją rzęs, pielęgnacją paznokci i poprawianiem urody, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów,
prospektów, usługi w zakresie organizowania i zarządzania siecią salonów: stylizacji rzęs, pielęgnacji paznokci, kosmetycznych, fryzjerskich, poprawiania urody, usługi reklamowe i promocyjne,, 41 usługi
w zakresie edukacji, prowadzenie i organizowanie kursów, pokazów,
szkoleń, konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, usługi w zakresie siłowni
i fitness, 44 usługi w zakresie: salonów piękności, salonów stylizacji
i pielęgnacji rzęs oraz oczu, salonów pielęgnacji dłoni i paznokci, salonów kosmetycznych, usługi salonów fryzjerskich, solariów, saun,
usługi doradztwa zawodowego dotyczącego branży kosmetycznej,
usługi w zakresie odnowy biologicznej, świadczenie usług w zakresie: depilacji, manicure japońskiego, w tym poprawiania kondycji
płytek paznokci, utwardzania płytek paznokci, odnowy zniszczonych paznokci dłoni i stóp, prowadzenia gabinetów Spa&Wellness,
usługi w zakresie chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej oraz
dermatochirurgii, prowadzenie centrów medycznych, aromatoterapia, fizjoterapia, fizykoterapia..
(111) 329484
(220) 2019 09 04
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) MIXIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mixit

(210) 504087
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(540)

(591) żółty, brązowy, czerwony
(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), chipsy bananowe, chipsy z juki, batony spożywcze na bazie orzechów,
soja [przetworzona], chipsy sojowe, żelatyna, dżemy, kompoty, owoce i warzywa do smarowania, dżemy i marmolady owocowe, pasta
z orzechów laskowych, orzechy ziemne przetworzone, daktyle, owoce gotowane, figi, owoce glazurowane, gotowe produkty z warzyw,
płatki jabłkowe, nasiona jadalne, jadalne nasiona słonecznika, orzechy jadalne, kandyzowane przekąski owocowe, kandyzowane owoce,
wiórki kokosowe, płatki kokosowe, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, konserwowane warzywa, owoce konserwowane,
orzechy konserwowane, soja konserwowa do użytku spożywczego,
orzechy łuskane, mielone orzechy, warzywa mrożone, mrożone owoce, owoce marynowane, miąższ owoców, skórki owocowe, chipsy
owocowe, orzechy preparowane, rodzynki, nasiona przetworzone,
mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, sułtanki, suszone owoce, orzechy suszone, suszona soja, owoce przetworzone, gotowane owoce, gotowane orzechy, produkty z suszonych owoców, owoce konserwowane w słoikach, warzywa suszone,
warzywa gotowane, przeciery warzywne, warzywa przetworzone,
korzenie przetworzone, rośliny strączkowe przetworzone, orzechy
przetworzone, 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, syropy i melasa, słodkie polewy i nadzienia, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
napoje kakaowe gotowe do picia, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kawa [palona, w proszku, granulowana lub
w napojach], kawa liofilizowana, batony zbożowe i energetyczne,
herbatniki, cukierki, batony i guma do żucia, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem, preparaty zbożowe składające się z otrębów, preparaty zbożowe składające się z otrębów z owsa, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
produkty zbożowe w postaci batonów, batony na bazie granoli, batony spożywcze na bazie zbóż, batoniki na bazie pszenicy, przekąski
na bazie wafli ryżowych, batoniki na bazie nasion, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], brownie [ciastka czekoladowe], herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, papier jadalny, wafelki, herbatniki zawierające owoce,
wyroby cukiernicze z czekolady, czekolada, czekoladowe wyroby
cukiernicze nielecznicze, pasty czekoladowe [do smarowania], orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy w polewie czekoladowej, orzechowe wyroby cukiernicze, żywność zawierająca kakao
[jako główny składnik], artykuły żywnościowe zawierające czekoladę
[jako podstawowy składnik], budyń ryżowy, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski składające się
z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski
wykonane z pszenicy, chrupki ryżowe, ciastka owsiane, zboża, mąka,
ryż, wyciskane produkty spożywcze z ryżu, płatki z naturalnego ryżu,
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki śniadaniowe na ciepło,
płatki zbożowe gotowe do spożycia, muesli, muesli składające się
głównie z preparatów zbożowych, płatki śniadaniowe, owsianka, desery z muesli, płatki kukurydziane, mieszanki spożywcze składające
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, wyciskane przekąski
zawierające kukurydzę, wyciskane produkty spożywcze z pszenicy,
jęczmień do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone do spożycia
przez ludzi, mąka owsiana spożywcza, płatki owsiane i pszeniczne,
produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych,
preparaty z otrębów do spożycia przez ludzi, sago, zboża przetworzone, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez
ludzi, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
rośliny, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, drzewa i produkty leśne, słód i zboża nieprzetworzone, sezam jadalny, nieprzetworzony,
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trzcina cukrowa, rośliny suszone, kukurydza, produkty leśne nie ujęte
w innych klasach, produkty rolne (nieprzetworzone), 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji
napojów, bezmleczne substytuty mleka [napoje], aromatyzowane
napoje gazowane, wody, napoje energetyzujące, napoje na bazie
owoców lub warzyw.

(111) 329485
(220) 2019 09 04
(210) 504089
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) WENDRE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn nad Odrą (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DreamPro
(510), (511) 20 poduszki, poduszki dla zwierząt domowych, poduszki
dmuchane do spania, do celów niemedycznych, poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, poduszki utrzymujące pozycje głowy
dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt,
maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty
do spania, pościel, oprócz bielizny pościelowej, 24 bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, kapy na łóżka, narzuty
na łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], kołdry, papierowe narzuty
na łóżka, podszewki [tkanin]l, pokrowce i narzuty na meble, pokrycie
na materace, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradła na łóżka, wsypa [bielizna pościelowa], wsypy [pokrowce na materace], koce dla zwierząt domowych, koce piknikowe, lambrekiny
[falbany do łóżek], materiały tekstylne nietkane, pledy podróżne, tkaniny bawełniane, tkaniny lniane, tkaniny wełniane, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin].
(111) 329486
(220) 2019 09 04
(210) 504092
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) Zentiva, k.s., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) ZIDENAC
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 329487
(220) 2019 09 04
(210) 504100
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żużlove
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
(111) 329488
(220) 2019 09 04
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) ROHA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUBO
(540)

(210) 504108

(591) jasnoniebieski, biały
(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 11 nawilżacze powietrza, urządzenia i maszyny
do oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne.
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(111) 329489
(220) 2019 09 13
(210) 504110
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) RUDNICKA-KRAJEWSKA MAGDALENA KAMILA
NOWE TECHNOLOGIE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NT Nowe Technologie
(540)

(591) bordowy, czerwony, szary, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 komora dekompresacyjna.
(111) 329490
(220) 2019 09 05
(210) 504116
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) WATOŁA PRZEMYSŁAW FARMAPLUS, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻEL NIEDŹWIEDZIA
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów kosmetycznych, żele kosmetyczne, żele ziołowe do celów kosmetycznych.
(111) 329491
(220) 2019 09 05
(210) 504117
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) WATOŁA PRZEMYSŁAW FARMAPLUS, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BALSAM NIEDŹWIEDZIA
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów kosmetycznych, balsamy kosmetyczne, balsamy ziołowe do celów kosmetycznych.
(111) 329492
(220) 2019 09 05
(210) 504119
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 07
(732) SYWAK DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE D.S., Chojnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM Z KERAMZYTU
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 36 doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 37 doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), budowa domów, budowa domów na zamówienie,
usługi budowlane i konstrukcyjne, wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, instalacja systemów ogrzewania słonecznego,
instalacja systemów energii wodnej, montaż instalacji centralnego
ogrzewania, stawianie domów z prefabrykatów, prace konstrukcyjne
domów z prefabrykatów, 42 projektowanie domów, projektowanie
budynków, projektowanie budowlane, usługi doradcze związane
z projektowaniem budynków.
(111) 329493
(220) 2019 09 05
(210) 504122
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 07
(732) BRZEZIŃSKI ADAM PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI ABA,
Sieraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lodziarnia NAPOLEON cafe
(540)

(591) złoty, ciemnozielony
(531) 26.01.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 43 lodziarnie, bary, bary przekąskowe, kawiarnia, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków,
kafeterie [bufety], koktajlbary, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, organizowanie bankietów,
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów,
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w sklepach
z pączkami, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi barów kawowych, usługi barów i restauracji, usługi barowe,
usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, ruchome punkty gastronomiczne.
(111) 329494
(220) 2019 09 05
(151) 2020 02 19
(441) 2019 10 07
(732) SASIN MICHAŁ, KRAWCZYK PIOTR MELISEUS
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meliseus
(540)

(210) 504126

(591) czarny, żółty
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych,
mięso liofilizowane przystosowane do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych, liofilizowana żywność
przystosowana do celów medycznych, wina lecznicze, 29 dżemy, dżemy owocowe, mrożone owoce, kandyzowane owoce, suszone owoce,
pokrojone owoce, krojone owoce, owoce glazurowane, lukrowane
(owoce-), gotowane owoce, owoce gotowane, owoce przetworzone,
owoce w puszkach, owoce konserwowane w słoikach, owoce w plasterkach, konserwowe, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), liofilizowane
warzywa, warzywa liofilizowane, owoce lukrowane, sfermentowane
owoce, owoce konserwowane, owoce marynowane, owoce aromatyzowane, przeciery owocowe, skórki owocowe, miąższ owoców, proszki
owocowe, chipsy owocowe, pektyna owocowa, galaretki owocowe,
mieszanki owoców suszonych, kompozycje owoców przetworzonych,
przekąski z owoców, kandyzowane przekąski owocowe, przetwory
owocowe [dżemy], konserwy z owocami, słodkie nadzienia z owoców,
produkty z suszonych owoców, przekąski na bazie owoców, mieszanki
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owoców i orzechów, owocowe nadzienia do ciast, przekąski na bazie
suszonych owoców, soki owocowe do gotowania, batoniki na bazie
owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami
posiłków, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, mięso liofilizowane, liofilizowane mięso, napoje mleczne zawierające owoce, warzywa mrożone, warzywa suszone, warzywa konserwowane,
warzywa gotowane, krojone warzywa, warzywa grillowane, pokrojone
warzywa, konserwowane warzywa, warzywa marynowane, warzywa
solone, warzywa preparowane, warzywa fermentowane, warzywa
przetworzone, kiszone warzywa [kimchi], warzywa w słoikach, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa w puszkach, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa obrane ze skórki, warzywa w plasterkach,
konserwowe, warzywa konserwowane [w oleju], uprzednio pokrojone
warzywa do sałatek, danie gotowe, w skład którego wchodzą przede
wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae],
warzywa marynowane w sosie sojowym, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, dżemy
malinowe, dżemy truskawkowe, dżemy jagodowe, dżemy i marmolady
owocowe, mięso mrożone, mrożone frytki, produkty mięsne mrożone,
mrożone produkty rybne, mrożone żabie udka, 32 owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), koncentraty soków owocowych, koncentraty
do sporządzania napojów owocowych, soki, soki warzywne, soki gazowane, soki aloesowe, soki warzywne [napoje], mieszane soki owocowe,
skoncentrowane soki owocowe, soki owocowe [napoje], gazowane soki
owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, napoje
owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, mrożone napoje owocowe, mrożone napoje gazowane, wina bezalkoholowe, 33 wina, wina wzmacniane, wina niemusujące, wina grzane, wina musujące, wina różowe, wina
stołowe, słodkie wina, wina deserowe, wina alkoholowe, musujące
wina czerwone, musujące białe wina, wina naturalnie musujące.

(111) 329495
(220) 2019 09 05
(210) 504128
(151) 2020 02 21
(441) 2019 10 07
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZPN eFUTBOL
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 03.07.02, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, plakietki pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skarbonki, 9 komputery,
komputerowe urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, nagrane programy gier komputerowych, ładowalne programy
gier komputerowych, nośniki do zapisu informacji, sprzęt elektroniczny
powszechnego użytku, a zwłaszcza: gry komputerowe, konsole do gier,
tablety, notebooki, laptopy, klawiatury, myszy, urządzenia nawigacyjne, telefony komórkowe, uchwyty samochodowe do telefonów komórkowych i urządzeń nawigacyjnych, słuchawki, głośniki, płyty CD, DVD,
wysokiej rozdzielczości z grami, baterie elektryczne, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, kaski ochronne dla uprawiania sportu, tablice ogłoszeń elektroniczne, nagrane na płyty i inne
nośniki filmy i programy, magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówkę,
publikacje elektroniczne, 16 książki, czasopisma, druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy,
afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładki, obwoluty, papier do pakowania, publikacje
drukowane, bloki rysunkowe, bloki techniczne, zeszyty, teczki, teczki
z gumką, notesy, segregatory, dzienniczki ucznia, książeczki do kolorowania, podkładki na biurko, podkładki pod kufle do piwa, maty stołowe
z papieru i tektury, flagi dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki, artykuły z papieru na przyjęcia, kredki ołówkowe, pastele, plastelina, 18 teczki,
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etui na klucze, portfele, portmonetki, sakiewki, torby: plażowe, podróżne, sportowe, turystyczne lub z pasami na ramię, torebki, walizki, paski
skórzane, parasole, parasole przeciwsłoneczne, plecaki, worki marynarskie, worki podróżne, pokrowce na parasole, 20 meble, emblematy,
figurki, popiersia, posągi z: drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, lustra, poduszki nadmuchiwane, obiekty reklamowe wypełnione
powietrzem, plakiety ozdobne ścienne, nie tekstylne, poduszki, 21
emblematy, figurki, popiersia, posągi z: porcelany, terrakoty lub szkła,
filiżanki, karafki, korkociągi, naczynia do picia, otwieracze do butelek,
podstawki pod talerze, szklanki do napojów, flaszeczki i flaszki, kubki,
kieliszki, szklanki, kufle, kubki termiczne, termosy, bidony, pojemniki
śniadaniowe, patery, puchary, kuchenne przybory używane przy grillach, rękawice do grilla, słomki do picia, tekturowe talerzyki i kubki, 22
torby do pakowania z materiałów tekstylnych, worki, 24 chorągiewki,
ręczniki do rąk lub kąpielowe, sztandary, flagi, proporce, koce, pledy,
pledy podróżne, obrusy nie papierowe, serwetki nie papierowe, maty
stołowe nie papierowe, pościel, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, 26 emblematy ozdobne, 28 zabawki, gry: stołowe, towarzyskie, planszowe,
elektroniczne, gry dla dzieci, urządzenia do gier komputerowych, kontrolery do gier komputerowych, puzzle, klocki, lalki, ochraniacze, piłki,
pluszowe zabawki, pojazdy zabawkowe, rękawice sportowe, urządzenia do gier innych niż telewizyjne, karty do gry, balony, papierowe czapeczki na przyjęcia, 30 słodycze, batoniki, czekolada, czekoladki, czekoladki z nadzieniem, cukierki, guma do żucia, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje energetyczne, 34 papierośnice, cygarniczki, pudełka na cygara,
tabakierki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów
sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi zarządzania
plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów,
usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi organizowania targów handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 38 transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, transmisja imprez w zakresie sportów elektronicznych,
39 usługi transportowe, transport pasażerski, 40 usługi poligraficzne,
41 usługi: organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych,
zawodów e-sportowych, imprez w zakresie sportów elektronicznych,
organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów,
udostępnianie obiektów i sprzętu do sportów elektronicznych, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi
informacji o rekreacji, imprezach sportowych, produkcja programów
telewizyjnych i radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych,
usługi montażu programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikacje multimedialne, 42 zarządzanie portalem
internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych, 43 usługi zakwaterowania obozów wakacyjnych
i sportowych, usługi rezerwowania i wynajmowania noclegów, wynajmowanie sal na konferencje, szkolenia, posiedzenia, usługi rezerwacji
miejsc w pensjonatach i hotelach, usługi gastronomiczne.

(111) 329496
(220) 2019 09 05
(210) 504130
(151) 2020 02 21
(441) 2019 10 07
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA eFUTBOL
(540)

(591) czarny, biały, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 03.07.02, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, plakietki
pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skarbonki, 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, oprogramowanie
komputerowe, nagrane programy gier komputerowych, ładowalne
programy gier komputerowych, nośniki do zapisu informacji, sprzęt
elektroniczny powszechnego użytku, a zwłaszcza: gry komputerowe, konsole do gier, tablety, notebooki, laptopy, klawiatury, myszy,
urządzenia nawigacyjne, telefony komórkowe, uchwyty samochodowe do telefonów komórkowych i urządzeń nawigacyjnych, słuchawki, głośniki, płyty CD, DVD, wysokiej rozdzielczości z grami, baterie elektryczne, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę
fotograficzną, kaski ochronne dla uprawiania sportu, tablice ogłoszeń elektroniczne, nagrane na płyty i inne nośniki filmy i programy,
magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówkę, publikacje elektroniczne, 16 książki, czasopisma, druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów),
okładki, obwoluty, papier do pakowania, publikacje drukowane,
bloki rysunkowe, bloki techniczne, zeszyty, teczki, teczki z gumką,
notesy, segregatory, dzienniczki ucznia, książeczki do kolorowania,
podkładki na biurko, podkładki pod kufle do piwa, maty stołowe
z papieru i tektury, flagi dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki, artykuły z papieru na przyjęcia, kredki ołówkowe, pastele, plastelina,
18 teczki, etui na klucze, portfele, portmonetki, sakiewki, torby: plażowe, podróżne, sportowe, turystyczne lub z pasami na ramię, torebki, walizki, paski skórzane, parasole, parasole przeciwsłoneczne, plecaki, worki marynarskie, worki podróżne, pokrowce na parasole, 20
meble, emblematy, figurki, popiersia, posągi z: drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, lustra, poduszki nadmuchiwane, obiekty reklamowe wypełnione powietrzem, plakiety ozdobne ścienne,
nie tekstylne, poduszki, 21 emblematy, figurki, popiersia, posągi z:
porcelany, terrakoty lub szkła, filiżanki, karafki, korkociągi, naczynia
do picia, otwieracze do butelek, podstawki pod talerze, szklanki
do napojów, flaszeczki i flaszki, kubki, kieliszki, szklanki, kufle, kubki
termiczne, termosy, bidony, pojemniki śniadaniowe, patery, puchary, kuchenne przybory używane przy grillach, rękawice do grilla,
słomki do picia, tekturowe talerzyki i kubki, 22 torby do pakowania
z materiałów tekstylnych, worki, 24 chorągiewki, ręczniki do rąk lub
kąpielowe, sztandary, flagi, proporce, koce, pledy, pledy podróżne, obrusy nie papierowe, serwetki nie papierowe, maty stołowe
nie papierowe, pościel, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, 26 emblematy
ozdobne, 28 zabawki, gry: stołowe, towarzyskie, planszowe, elektroniczne, gry dla dzieci, urządzenia do gier komputerowych, kontrolery
do gier komputerowych, puzzle, klocki, lalki, ochraniacze, piłki, pluszowe zabawki, pojazdy zabawkowe, rękawice sportowe, urządzenia do gier innych niż telewizyjne, karty do gry, balony, papierowe
czapeczki na przyjęcia, 30 słodycze, batoniki, czekolada, czekoladki,
czekoladki z nadzieniem, cukierki, guma do żucia, 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, 34 papierośnice, cygarniczki, pudełka na cygara, tabakierki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi
promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz danych,
usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi
powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 38 transmisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja imprez w zakresie sportów elektronicznych, 39 usługi transportowe, transport
pasażerski, 40 usługi poligraficzne, 41 usługi: organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, obozów, zawodów sportowych, zawodów e-sportowych,
imprez w zakresie sportów elektronicznych, organizowania turystyki
i wypoczynku, wynajmowania stadionów, udostępnianie obiektów
i sprzętu do sportów elektronicznych, usługi wydawnicze, usługi
kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi
obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi informacji
o rekreacji, imprezach sportowych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych, usługi
montażu programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikacje multimedialne, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania
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portali internetowych, 43 usługi zakwaterowania obozów wakacyjnych i sportowych, usługi rezerwowania i wynajmowania noclegów,
wynajmowanie sal na konferencje, szkolenia, posiedzenia, usługi rezerwacji miejsc w pensjonatach i hotelach, usługi gastronomiczne.

(111) 329497
(220) 2019 09 05
(210) 504131
(151) 2020 02 21
(441) 2019 10 07
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PZPN eFUTBOL
(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, plakietki
pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skarbonki, 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, oprogramowanie
komputerowe, nagrane programy gier komputerowych, ładowalne
programy gier komputerowych, nośniki do zapisu informacji, sprzęt
elektroniczny powszechnego użytku, a zwłaszcza: gry komputerowe, konsole do gier, tablety, notebooki, laptopy, klawiatury, myszy,
urządzenia nawigacyjne, telefony komórkowe, uchwyty samochodowe do telefonów komórkowych i urządzeń nawigacyjnych, słuchawki, głośniki, płyty CD, DVD, wysokiej rozdzielczości z grami, baterie elektryczne, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę
fotograficzną, kaski ochronne dla uprawiania sportu, tablice ogłoszeń elektroniczne, nagrane na płyty i inne nośniki filmy i programy,
magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówkę, publikacje elektroniczne, 16 książki, czasopisma, druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów),
okładki, obwoluty, papier do pakowania, publikacje drukowane,
bloki rysunkowe, bloki techniczne, zeszyty, teczki, teczki z gumką,
notesy, segregatory, dzienniczki ucznia, książeczki do kolorowania,
podkładki na biurko, podkładki pod kufle do piwa, maty stołowe
z papieru i tektury, flagi dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki, artykuły z papieru na przyjęcia, kredki ołówkowe, pastele, plastelina,
18 teczki, etui na klucze, portfele, portmonetki, sakiewki, torby: plażowe, podróżne, sportowe, turystyczne lub z pasami na ramię, torebki, walizki, paski skórzane, parasole, parasole przeciwsłoneczne, plecaki, worki marynarskie, worki podróżne, pokrowce na parasole, 20
meble, emblematy, figurki, popiersia, posągi z: drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, lustra, poduszki nadmuchiwane, obiekty reklamowe wypełnione powietrzem, plakiety ozdobne ścienne,
nie tekstylne, poduszki, 21 emblematy, figurki, popiersia, posągi z:
porcelany, terrakoty lub szkła, filiżanki, karafki, korkociągi, naczynia
do picia, otwieracze do butelek, podstawki pod talerze, szklanki
do napojów, flaszeczki i flaszki, kubki, kieliszki, szklanki, kufle, kubki
termiczne, termosy, bidony, pojemniki śniadaniowe, patery, puchary,
kuchenne przybory używane przy grillach, rękawice do grilla, słomki
do picia, tekturowe talerzyki i kubki, 22 torby do pakowania z materiałów tekstylnych, worki, 24 chorągiewki, ręczniki do rąk lub kąpielowe, sztandary, flagi, proporce, koce, pledy, pledy podróżne, obrusy
nie papierowe, serwetki nie papierowe, maty stołowe nie papierowe, pościel, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, 26 emblematy ozdobne, 28
zabawki, gry: stołowe, towarzyskie, planszowe, elektroniczne, gry
dla dzieci, urządzenia do gier komputerowych, kontrolery do gier
komputerowych, puzzle, klocki, lalki, ochraniacze, piłki, pluszowe zabawki, pojazdy zabawkowe, rękawice sportowe, urządzenia do gier
innych niż telewizyjne, karty do gry, balony, papierowe czapeczki
na przyjęcia, 30 słodycze, batoniki, czekolada, czekoladki, czekoladki z nadzieniem, cukierki, guma do żucia, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje energetyczne, 34 papierośnice, cygarniczki, pudełka na cygara, tabakierki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji
zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania
dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 38 transmisja
programów radiowych i telewizyjnych, transmisja imprez w zakresie
sportów elektronicznych, 39 usługi transportowe, transport pasażerski, 41 usługi: organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów
sportowych, zawodów e-sportowych, imprez w zakresie sportów
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elektronicznych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, udostępnianie obiektów i sprzętu do sportów
elektronicznych, usługi wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach
sportowych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych, usługi montażu programów
radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
publikacje multimedialne, 42 zarządzanie portalem internetowym,
usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych, 43 usługi zakwaterowania obozów wakacyjnych i sportowych,
usługi rezerwowania i wynajmowania noclegów, wynajmowanie
sal na konferencje, szkolenia, posiedzenia, usługi rezerwacji miejsc
w pensjonatach i hotelach, usługi gastronomiczne.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miasto-Wieś FESTIWAL NOWEGO FOLKLORU
(540)

(591) czarny, niebieski, zielony, różowy, pomarańczowy, żółty
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja imprez artystycznych.

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotel, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracja.

(111) 329502
(220) 2019 09 05
(210) 504155
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) SZCZERBA PAWEŁ INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA,
Rzeszów (PL);
SOKOŁOWSKI JAKUB SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA, Łańcut (PL);
JANUSZEK SŁAWOMIR GABINET GINEKOLOGICZNY FEMMEDICA,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FemMedica
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania, aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, edukacyjne
aplikacje mobilne, 44 usługi lekarskie, usługi ginekologiczne, usługi położnicze, ambulatoryjna opieka medyczna, badania medyczne,
badania przesiewowe, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, usługi
doradcze w zakresie laktacji, usługi farmaceutyczne, usługi badań
krwi, usługi informacji medycznej, usługi klinik medycznych, usługi
świadczone przez szpitale, usługi w zakresie szczepień, przeprowadzanie badań medycznych, usługi medyczne w dziedzinie onkologii,
usługi w zakresie leczenia chirurgicznego. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 329499
(220) 2019 09 05
(151) 2020 02 21
(441) 2019 10 07
(732) SALAMAK MAREK, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) infraTEAM
(540)

(111) 329503
(220) 2019 09 05
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 28
(732) NIKITINSKAYA MARINA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARONI pasta & risotto
(540)

(111) 329498
(220) 2019 09 05
(210) 504132
(151) 2020 02 20
(441) 2019 10 07
(732) OPOLANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPOLANKA RESTAURACJA & HOTEL
(540)

(210) 504136

(591) różowy, szary
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41
organizowanie i prowadzenie seminariów, seminariów, sympozjów
i warsztatów szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych.
(111) 329500
(220) 2019 09 05
(210) 504143
(151) 2020 02 24
(441) 2019 10 14
(732) MACIOROWSKI KAMIL, Grajewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZGRAJA
(510), (511) 11 zapalniczki i zapalarki, 21 kubki, 25 nakrycia głowy,
kombinezony, odzież, bluzy sportowe,bluzy z kapturem, krótkie
spodnie, spodenki, koszulki bez rękawów, koszulki z długim lub krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, spodnie sportowe, spodnie dresowe, obuwie sportowe, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne.
(111) 329501
(220) 2019 09 05
(210) 504148
(151) 2020 02 19
(441) 2019 11 04
(732) GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W KOBYLNICY,
Kobylnica (PL)

(210) 504156

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 05.09.17, 11.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki,
usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami, transportem, wypożyczalnie urządzeń do gotowania,
usługi barowe, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, organizowanie przyjęć, koktajli, usługi
konsumpcji zbiorowej, gastronomia, prowadzenie lokali gastronomicznych, usługi w zakresie prowadzenia kawiarni, kafeterii, klubów,
restauracji, usługi cateringowe, hotele, motele, noclegi, dostarczanie
napojów i żywności za pomocą furgonetek, dostarczanie informacji
o usługach barów, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, lodziarnie, kontraktowe usługi w zakresie żywności, katering obejmujący
żywność i napoje do instytucji, na bankiety, na przyjęcia koktajlowe,
świadczenie sług kateringowych obejmujących żywność i napoje
na targi i wystawy, na zjazdy, w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, usługi restauracji szybkiej obsługi, sprzedających posiłki na wynos, usługi zaopatrzenia w żywności i napoje.
(111) 329504
(151) 2020 02 24

(220) 2019 09 06
(441) 2019 11 04

(210) 504169
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(732) TERRA LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jabłonna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERRA LOGISTIC
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 39 logistyka transportu, transport.
(111) 329505
(220) 2019 09 06
(210) 504172
(151) 2020 02 24
(441) 2019 10 14
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) probiohepa
(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) 329506
(220) 2019 09 06
(210) 504178
(151) 2020 02 18
(441) 2019 11 04
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEMORIGEN FEMINA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 329507
(220) 2019 09 06
(210) 504186
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) Sky Chain Trading Limited, Hong Kong (CN)
(540) (znak słowny)
(540) ARCOSTEEL
(510), (511) 8 wózki do grillów, noże do chleba, noże dekoracyjne
do masła, foremki do ciasta, otwieracze do puszek, nieelektryczne, noże
do krojenia mięsa, zestawy noży do sera składające się z noży o różnych
rozmiarach, krajalnice do sera, nieelektryczne, krajalnice do jajek, nieelektryczne, sztućce, mianowicie widelce, łyżki i noże, noże do owoców,
szatkownice do rozdrabniania czosnku, nieelektryczne, ręczne urządzenia kuchenne do szatkowania, krojenia i siekania żywności, ręczne urządzenia do cięcia makaronu, narzędzia ręczne do użytku w rzeźbieniu
lub dekorowaniu dyń, mini-dyń, tykwy i innych owoców i warzyw, mianowicie noże, piły, łopatki, dłuta i wiertła, noże domowe, szpikulce lodu,
noże kuchenne, rękojeści noża, ostrzałki do noży, przyrządy do ostrzenia noży, ostrzałki, tłuczki do mięsa w postaci młotków kuchennych,
otwieracze ostryg, noże do pizzy, nieelektryczne, krajalnice do pizzy,
noże ogrodnicze do przycinania roślin, noże do serwowania, rozpórka
w postaci małego noża do sera, noże stołowe, sztućce stołowe, mianowicie widelce, łyżki i noże, noże do warzyw, obieraczki do warzyw,
nieelektryczne, krajalnice do warzyw, skrobaczki, 21 przybory do wypieków, naczynia do pieczenia, umywalki w postaci misek, łyżki do polewania pieczeni do użytku kuchennego, wyroby szklane do napojów,
mieszadła do napojów, miseczki, otwieracze do butelek, nalewaki
do butelek, kosze na chleb do użytku domowego, kosze na chleb, deski do krojenia chleba, maselniczki i pokrywki do maselniczek, zestawy
do ozdabiania ciastek, sprzedawane jako zestaw, składające się głównie
z rurek, złączy i końcówek do ozdabiania, talerze do ciasta, formy do ciasta, łopatki do ciast, komplety puszek kuchennych, widelce do mięsa,
naczynia żaroodporne, zestawy desek do serów składające się z desek różnych rozmiarów, klosze do przykrywania serów, tarki do sera,
talerze do serów i talerze do serwowania, deski do krojenia do użytku
kuchennego, shakery i mieszadła do koktajli, ręczne młynki do kawy,
ekspresy do kawy, nieelektryczne, perkolatory do kawy, nieelektryczne,
dzbanki do kawy, nieelektryczne, serwisy kawowe w postaci zastawy
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stołowej, durszlak, torby ozdobne do wyrobów cukierniczych, formy
do pieczenia, garnki kuchenne, garnki, zestawy garnków do gotowania, łyżki do gotowania, dozowniki do ciasta, grille, pokrywy grilla
i kosze druciane, słoiki na ciastka, widelce do gotowania, sitka do gotowania, naczynia kuchenne do użytku w kuchenkach mikrofalowych,
naczynia kuchenne, a mianowicie patelnie do pieczenia, korkociągi,
deski do krojenia, karafki, naczynia i butelki Dewara, zastawa stołowa,
pokrowce na naczynia, naczynia, kubki do picia i spodki, piersiówki,
szklanki do picia, mianowicie szklanki bez uchwytów, żeliwne kociołki
z pokrywką, trzepaczki do jaj, nieelektryczne, pierścienie do jaj, rondelki do jajek w koszulkach, buteleczki, garnki do gotowania na parze
nieelektryczne, trzepaczki do żywności nieelektryczne, rozgniatacze
do owoców, patelnie do smażenia, prasy do czosnku, szklane korki
do butelek, puchary, tarki do użytku kuchennego, patelnie nieelektryczne, ręcznie obsługiwane urządzenie kuchenne do mielenia żywności, ręczne młynki do żywności, szklane słoiki, domowe pojemniki
na żywność, ręczne sita i sitka, przybory domowe, mianowicie malaksery, łyżki do lodów, wiaderka do lodu, foremki do kostek lodu, tacki
na kostki lodu, wiaderka do kostek lodu, szczypce do lodu, Japońskie
zestawy pudełek na żywność (jubako), dzbanki, pojemniki kuchenne,
łyżki do polewania pieczeni, szczypce kuchenne, bloki na noże, organizery do noży, podpórki do noży, tace obrotowe, nalewaki likierów,
pudełka śniadaniowe, miski do mieszania, łyżki do mieszania, moździerze i tłuczki do użytku kuchennego, kubki, serwetki, pierścienie
na serwetki, nieelektryczne dzbanki do kawy, nie z metali szlachetnych,
nieelektryczne kuchenne miksery do żywności, nieelektryczne przyrządy do makaronu do użytku domowego, nieelektryczne przenośne
lodówki, dziadki do orzechów, nieelektryczne sokowirówki do owoców
i warzyw, przyrządy do omletów, nieelektryczne, naczynia kuchenne,
pędzle cukiernicze, młynki do pieprzu, pieprzniczki, dzbanki, patelnie
do ciasta, łopatki do ciasta, dzbany, pojemniki z tworzyw sztucznych
do przechowywania do użytku w gospodarstwie domowym lub domowego, talerze, skrobaki do garnków i patelni, praski do ziemniaków,
szybkowary nieelektryczne, kokile, pokrywki samouszczelniające wielokrotnego użytku do misek do użytku domowego, filiżanki, pojemniki do przechowywania żywności, wałki do ciasta, salaterki, szczypce
do sałatek, młynki do soli i pieprzu, obsługiwane ręcznie, solniczka i pieprzniczka, rondle, miarki do serwowania lub porcjowania kawy, ciasta
na ciastka, lody, naczynia do serwowania potraw, widelce do serwowania, łyżki do serwowania, naczynia do serwowania jedzenia i napojów,
łyżki durszlakowe, przybory domowe, kostki steatytowe do chłodzenia
whisky, wazy do zup, dozowniki w sprayu do środków dezynfekujących
i roztworów czyszczących sprzedawane puste, szpatułki do użytku jako
przybory kuchenne, stojaki na przyprawy, ekrany chroniące przed pryskaniem, przybory kuchenne, kosze do gotowania na parze, szczypce
do cukru, pojemniki na herbatę, filiżanki do herbaty, zaparzacze do herbaty, czajniki do herbaty, nieelektryczne, dzbanki do herbaty nie z metali szlachetnych, serwisy do herbaty w postaci zastawy stołowej, zestawy do herbaty, pojemniki na wykałaczki, tace do celów domowych,
podkładki pod garnki, urny, wazony, naczynia do serwowania warzyw,
tłuczki do warzyw, gofrownice nieelektryczne, trzepaczki do ubijania piany, wiaderka do chłodzenia wina, kieliszki do wina, otwieracze
do wina, pipety do degustacji win, woki nieelektryczne.

(111) 329508
(220) 2019 09 06
(151) 2020 02 04
(441) 2019 10 14
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 504187

(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.05.04, 26.05.08, 26.11.06
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne
w zakresie obsługiwania sklepów online, 35 obsługa rynków on-line
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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, 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 handlu online w odniesieniu do licytacji
elektronicznych oraz oceny online z tym związane, aukcje publiczne,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama on-line, opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem
powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów, usługi
zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych lub reklamowych, sondaż opinii publicznej, badania i analizy
marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje
dotyczące działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej, informacja i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące
się do działalności gospodarczej, sporządzanie zestawień statystycznych, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla
osób trzecich, usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy, kopiowanie dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania, usługi agencji
importowo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów
i usług z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa,
rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego,
przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego,
dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin: komputerów, mebli, tekstyliów,
odzieży, przemysłu spożywczego i napojów, przemysłu tytoniowego,
alkoholi i wyrobów alkoholowych, elektrycznych i elektronicznych
urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposażenia kuchni
i domu, artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług
w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji lub turystyki, obsługa
zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-line
w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub
nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług, przygotowywanie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych,
jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja
on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja,
doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, usługi
informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz
usługi-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe
jako usługa (SaaS), usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie
wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, tworzenie
i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów
marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług.

(111) 329509
(220) 2019 09 06
(210) 504188
(151) 2020 02 24
(441) 2019 10 14
(732) FRANIKOWSKI MATEUSZ FENIX HOLLYWOOD DREAM,
Kuźniki (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Hollywood Dream
(510), (511) 25 odzież, obuwie, tenisówki [obuwie], balerinki [obuwie], obuwie plażowe, obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie
codziennego użytku, botki, mokasyny, kurtki, kurtki futrzane, kurtki
skórzane, kurtki [odzież], kurtki puchowe, kurtki, bluzy, kurtki dresowe, kurtki zamszowe, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki pikowane [odzież], kurtki z rękawami, płaszcze i kurtki futrzane, marynarki
od garniturów, żakiety z dzianiny, kamizelki, kamizelki puchowe,
kamizelki skórzane, koszule, koszule zapinane, koszule eleganckie,
letnie sukienki, sukienki damskie, damskie sukienki, na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, swetry, swetry [odzież], swetry
rozpinane, swetry z golfem, swetry z półgolfem, swetry z dekoltem
w serek, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, spodnie, eleganckie spodnie, krótkie spodnie, spodnie dresowe, spodnie skórzane, spodnie od dresu, legginsy, spódnice, spódnice plisowane, body
[odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, T-shirty z krótkim rękawem, tuniki, kombinezony, kombinezony [odzież], bluzy dresowe,
bluzy z kapturem, stroje kąpielowe, monokini, bikini, odzież ciążowa.
(111) 329510
(220) 2019 09 06
(210) 504190
(151) 2020 02 24
(441) 2019 10 14
(732) FRANIKOWSKI MATEUSZ FENIX HOLLYWOOD DREAM,
Kuźniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hollywood Dream
(540)

(591) różowy, biały
(531) 09.03.13, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, tenisówki [obuwie], balerinki [obuwie], obuwie plażowe, obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie
codziennego użytku, botki, mokasyny, kurtki, kurtki futrzane, kurtki
skórzane, kurtki [odzież], kurtki puchowe, kurtki, bluzy, kurtki dresowe, kurtki zamszowe, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki pikowane [odzież], kurtki z rękawami, płaszcze i kurtki futrzane, marynarki
od garniturów, żakiety z dzianiny, kamizelki, kamizelki puchowe,
kamizelki skórzane, koszule, koszule zapinane, koszule eleganckie,
letnie sukienki, sukienki damskie, damskie sukienki, na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, swetry, swetry [odzież], swetry
rozpinane, swetry z golfem, swetry z półgolfem, swetry z dekoltem
w serek, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, spodnie, eleganckie spodnie, krótkie spodnie, spodnie dresowe, spodnie skórzane, spodnie od dresu, legginsy, spódnice, spódnice plisowane, body
[odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, t-shirty z krótkim rękawem, tuniki, kombinezony, kombinezony [odzież], bluzy dresowe,
bluzy z kapturem, stroje kąpielowe, monikini, bikini, odzież ciążowa.
(111) 329511
(220) 2019 09 06
(210) 504192
(151) 2020 02 04
(441) 2019 10 14
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO KPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KPS ARTYKUŁY BHP
(540)

(591) pomarańczowy, biały, ciemnozielony
(531) 26.04.01, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 okulary ochronne, maski ochronne, maski spawalnicze, kaski ochronne, nakolanniki dla robotników, odzież, obuwie
i rękawice zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, koce gaśnicze,
szelki, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, 25 odzież i obuwie z tworzyw
naturalnych i sztucznych, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: środki czyszczące, środki myjące, mydło, pasty,
preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed działaniem
czynników zewnętrznych, apteczki przenośne z wyposażeniem,
drabiny i rusztowania metalowe, okulary ochronne, maski ochronne, maski spawalnicze, kaski ochronne, nakolanniki dla robotników,
odzież, obuwie i rękawice zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, koce
gaśnicze, szelki, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem,
aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, natryski, prysznice, torby na narzędzia puste, szafy, odzież i obuwie z tworzyw naturalnych
i sztucznych, nakrycia głowy.

(111) 329512
(220) 2019 09 06
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) SUPERFALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERFALA
(540)

(210) 504195

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi restauracyjne, usługi barowe.
(111) 329513
(220) 2019 09 06
(210) 504198
(151) 2020 02 10
(441) 2019 10 21
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALLEGRO LOKALNIE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, aplikacje
mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, 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, 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 handlu
online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online
z tym związane, aukcje publiczne, zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama on-line, opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie tekstów
reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamowej,
w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, dystrybucja
próbek reklamowych, pokazy towarów, usługi zarządzania reklamą,
organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych lub reklamowych, sondaż opinii publicznej, badania i analizy marketingowe,
zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące
działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności
gospodarczej, informacja i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące się
do działalności gospodarczej, sporządzanie zestawień statystycznych, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych
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dla osób trzecich, usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy,
kopiowanie dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania, usługi
agencji importowo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa,
ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego, przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu
farmaceutycznego, dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny,
przemysłu samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin: komputerów, mebli, tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego i napojów, przemysłu tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych, elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa
domowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu, artykułów dla
dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji lub turystyki, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-line w celu
nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie
porównywania i omawiania produktów/usług, przygotowywanie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji, organizowanie
i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych,
kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej
wymienionych usług, usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach
serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób
trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych
przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług.

(111) 329514
(220) 2019 09 06
(151) 2020 02 10
(441) 2019 10 21
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 504202

(591) żółty, fioletowy, pomarańczowy
(531) 26.04.09, 26.05.11, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne
w zakresie obsługiwania sklepów on-line, 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, 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 do-
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konywać transakcji, usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji
elektronicznych oraz oceny on-line z tym związane, aukcje publiczne,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama on-line, opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach
komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach
komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów, usługi zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów dla
celów handlowych lub reklamowych, sondaż opinii publicznej, badania i analizy marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej
i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej, informacja i pomoc dotycząca
działalności gospodarczej, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług dla osób trzecich, gromadzenie informacji
i badania odnoszące się do działalności gospodarczej, sporządzanie
zestawień statystycznych, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie danych w komputerowych
bazach danych dla osób trzecich, usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy, kopiowanie dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania, usługi agencji importowo eksportowych, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych,
przemysłu chemicznego, przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego, dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin:
komputerów, mebli, tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego
i napojów, przemysłu tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych,
elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego,
telefonów, wyposażenia kuchni i domu, artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu,
rekreacji lub turystyki, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób
trzecich, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/
lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania
produktów/usług, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji
dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług,
obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa
programów lojalnościowych, kompilacja on-line komputerowych baz
danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie
serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje
dotyczące wyżej wymienionych usług, usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS),
usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie,
w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych
dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów on-line, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług.

(111) 329515
(220) 2019 09 06
(151) 2020 02 10
(441) 2019 10 21
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allegro Lokalnie
(540)

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

(210) 504203
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on-line, aplikacje
mobilne w zakresie obsługiwania sklepów on-line, 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, 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 handlu
online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym związane, aukcje publiczne, zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama on-line, opracowywanie i uaktualnianie
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni
reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych,
wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych,
dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów, usługi zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych
lub reklamowych, sondaż opinii publicznej, badania i analizy marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje
dotyczące działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej, informacja i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące się do działalności gospodarczej, sporządzanie zestawień statystycznych, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach
danych dla osób trzecich, usługi specjalistów w zakresie wydajności
pracy, kopiowanie dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania,
usługi agencji importowo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych,
przemysłu chemicznego, przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego, dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin: komputerów, mebli, tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego i napojów, przemysłu tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych, elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa
domowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu, artykułów dla
dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji lub turystyki, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-line w celu
nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie
porównywania i omawiania produktów/usług, przygotowywanie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji, organizowanie
i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych,
kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej
wymienionych usług, usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach
serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób
trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych
przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów on-line, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług.
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(111) 329516
(220) 2019 09 08
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) KIRSZ MARTA CAFÉ LISBOA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAFÉ LISBOA CASA DE PASTÉIS DE NATA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 504226

(591) ciemnoniebieski, niebieski, biały
(531) 01.15.17, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, lody, cukierki, herbata, kakao, kawa, jadalne ozdoby do ciast, lody, majonezy, napoje
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
pierniki, pizza, potrawy na bazie mąki, przyprawy, sosy, słodycze, wyroby cukiernicze, ciastkarskie, piekarnicze, pieczywo, suchary, wafle,
wyroby mączne, makarony, drożdże, 35 zarządzanie siecią: kawiarni,
restauracji, hoteli, sklepów, doradztwo i pomoc w organizowaniu
sieci: punktów gastronomicznych, sklepów, hoteli, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wydawanie
i rozprowadzanie broszur i druków reklamowych, usługi przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, prowadzenie interesów osób
trzecich, usługi konsultingowe i marketingowe, wynajmowanie powierzchni reklamowej, sprzedaż artykułów spożywczych, tytoniowych, alkoholowych, usługi związane z pozyskiwaniem informacji
do komputerowych baz danych i prowadzeniem komputerowych
baz danych w zakresie: usług gastronomicznych, handlowych, turystyki, wypoczynku, rekreacji, usługi kreowania wizerunku osób, firm
i marki, 43 usługi w zakresie: kawiarni, restauracji, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, pubów, usługi klubów nocnych, usługi
w zakresie przygotowywanie potraw na zamówienie i ich dostawa,
catering, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy
stołowej, prowadzenie hoteli, moteli, usługi rezerwacji hotelowej,
wynajem sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny (telefon, faks, komputer, Internet), wynajem sal na przyjęcia,
spotkania towarzyskie, okolicznościowe, bale, prowadzenie centrów
opieki nad dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi, usługi
opieki nad dziećmi w klubach malucha oraz świadczone w obiektach
handlowych i gastronomicznych.
(111) 329517
(220) 2019 09 09
(210) 504238
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 21
(732) AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kangurek
(510), (511) 16 papierowe podstawki pod karafki, podstawki pod kufle do piwa, ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe, serwety
na stół papierowe, 35 doradztwo w zakresie wyborów środków konsumpcyjnych, reklama zestawów konsumpcyjnych, usługi agencji
importowo-eksportowych, sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym
i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej
wyrobów oznaczonych znakiem „Kangurek”, promocja sprzedaży dla
osób trzecich.
(111) 329518
(220) 2019 09 09
(210) 504242
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) KRÓL TOMASZ KRÓL-NET, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETROCEGIEŁKA ŚCIANY I ELEWACJE
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 07.15.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie płytek ceramicznych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
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kresie płytek gipsowych za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie płytek drewnianych za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie paneli drewnianych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie desek drewnianych za pośrednictwem
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie mebli drewnianych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie drewnianych ram
do obrazów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet.

(111) 329519
(220) 2019 09 09
(210) 504249
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) KRÓL TOMASZ KRÓL-NET, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RETROCEGIEŁKA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie płytek ceramicznych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
płytek gipsowych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie płytek drewnianych za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie paneli drewnianych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie desek drewnianych za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie mebli drewnianych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie drewnianych ram do obrazów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 329520
(220) 2019 09 09
(210) 504250
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) MIERZWIŃSKA MAJA GRAZZIO, Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAZZIO
(540)

(591) jasnobrązowy, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria ze złota, naszyjniki [biżuteria],
sztuczna biżuteria, biżuteria osobista, ozdoby [biżuteria], pierścionki
[biżuteria], perły [biżuteria], biżuteria damska, łańcuszki [biżuteria],
krzyżyki [biżuteria], medaliony [biżuteria], broszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], wyroby biżuteryjne, szkatułki na biżuterię, biżuteria z diamentami, biżuteria dla dzieci, biżuteria na ciało, biżuteria
z metali szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria
wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, części i akcesoria do biżuterii, wisiorki z bursztynu będące biżuterią, szkatułki
na biżuterię wykonane z metali nieszlachetnych, szkatułki na biżuterię nie z metalu, zegarki wykonane z metali szlachetnych, zegarki, 35
usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, 42 projektowanie biżuterii.
(111) 329521
(220) 2019 09 09
(210) 504255
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW Belwederki PARÓWKI KLASYCZNE WIEPRZOWE
ŚWIETNY POMYSŁ NIE TYLKO NA ŚNIADANIE Z NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI MIĘSA WIEPRZOWEGO TU OTWIERAĆ
(540)

(591) pomarańczowy, czerwony, brązowy, żółty, beżowy, biały,
czarny, szary
(531) 05.01.05, 08.05.03, 26.04.02, 25.01.15, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa, wędliny.
(111) 329522
(220) 2019 09 09
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 21
(732) KLIMKIEWICZ WOJCIECH, Wtelno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klimkiewicz
(540)

(210) 504260

(591) zielony, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 05.07.13, 05.07.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14,
26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 29 cebula konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, dżemy, fasolka konserwowa, galaretki, galaretki owocowe,
groszek konserwowy, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe,
kiszone warzywa, kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, konserwowane warzywa, korniszony, krążki cebuli, liofilizowane warzywa, marmolada, miąższ owoców, mrożone owoce,
owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana,
pasta z cukinii, pasta z owoców tłoczonych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców,
przetwory do zup jarzynowych, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki warzywne, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne
do gotowania, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa
w puszkach, zupy, 31 aloes, burak, cebula świeża, cukinie świeże,
czosnek świeży, fasola świeża, groch świeży, grzyby świeże, kabaczki świeże, karczochy świeże, karmy i pasze dla zwierząt, kompozycje
świeżych owoców, korzenie cykorii, krzewy, kukurydza, napoje dla
zwierząt domowych, nasiona, ogórki świeże, owoce świeże, papryki, pory świeże, pszenica, rabarbar świeży, rośliny, sadzonki, sałata
świeża, soczewica świeża, szpinak świeży, świeże ziemniaki, warzywa
świeże, wytłoki z owoców, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, esencje do produkcji
napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary
bezalkoholowe, soki i napoje pomidorowe, preparaty do produkcji
napojów, soki, soki warzywne, sorbety (napoje), syropy do lemoniady, syropy do napojów.

(111) 329523
(220) 2019 09 09
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 21
(732) MARSZAŁ LESZEK, Nienadówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galeria Mebli ALFA
(540)
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(210) 504266

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 12.01.10
(510), (511) 20 lustra (srebrzone szkło), lusterka do golenia, lusterka
do makijażu do torebek, lusterka do makijażu do użycia w domu, lusterka do szafek, lustra [meble], lustra [nieprzenośne], lustra z elektrycznym oświetleniem, lustra z nadrukiem, lustra ścienne, lustra łazienkowe, haczyki na ubrania, haczyki na ubrania, niemetalowe,
haczyki niemetalowe do wieszania odzieży, haczyki, niemetalowe,
do wieszaków stojących na ubrania, haki do wieszania płaszczy, stojaki
do wieszania ubrań, stojaki na kapelusze, stojaki na ubrania, stojaki
na ubrania wykonane z materiałów niemetalowych, stojaki wystawowe na stroje, wieszaki do płaszczy, wieszaki do ubrań [meble], wieszaki
stojące do ubrań, wieszaki stojące na płaszcze, bezpieczne łóżeczka
dziecięce, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki],
hybrydowe łóżka stanowiące łóżka wodne o miękkich brzegach [inne
niż do użytku medycznego], elektryczne kołyski dla niemowląt, japońskie poduszki na podłogę (zabuton), karimaty, kosze dla niemowląt,
kosze do noszenia dzieci, kółka samonastawne do łóżek niemetalowe,
leżaczki dziecięce typu bujaki, listwowe podstawy łóżek (stelaże), łóżeczka dla dzieci, łóżka, łóżka drewniane, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, łóżka przenośne, łóżka przystosowane do użytku osób z trudnościami w poruszaniu się, łóżka składane dla dzieci, materace, materace
[inne niż materace położnicze], materace dmuchane, materace dmuchane, do celów niemedycznych, materace kempingowe, materace
nadmuchiwane kempingowe, materace ogniotrwałe, materace piankowe, materace puchowe z pierzem [piernaty], materace wykonane
z elastycznego drewna, maty dla dzieci do spania, maty do drzemki
[poduszki lub materace], maty kempingowe do spania [materace], metalowe ramy łóżek, nadmuchiwane podgłówki, łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, łóżka zawierające stelaże do tapczanów, łóżka ze schowkiem [szufladami], nakładki wierzchnie
na materace, piankowe materace kempingowe, podstawy łóżek, regulowane łóżka, ramy do łóżek, gałki drewniane, uchwyty ceramiczne
do mebli, uchwyty ceramiczne do szafek, szuflad i mebli, uchwyty ceramiczne do szafek, uchwyty ceramiczne do szuflad, uchwyty do szuflad, nie z metalu, uchwyty do wanny, niemetalowe, uchwyty porcelanowe, uchwyty porcelanowe do szuflad, uchwyty przyssawkowe
[mocowania], uchwyty szklane do szuflad, uchwyty z tworzyw sztucznych do szuflad, akcesoria do przechowywania ubrań, biblioteczki
[regały na książki], barki [meble], barki ruchome [meble], biurka, biurka
do celów biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biurka
z regulacją wysokości, blaty [części mebli], blaty kuchenne [meble],
blaty na szafki, blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, blaty robocze, blaty robocze w postaci mebli, bramki zabezpieczające dla dzieci, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], bufety ruchome [meble],
cokoły [meble], dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa
sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa
sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna
do mebli, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania
na szafkach wystawowych, dekoracyjne panele drewniane [meble],
dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, dopasowane nakrycia
na meble, dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, dopasowane pokrowce na meble, drewniane komody pokryte papierem ozdobnym, drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do mebli, drzwi do mebli
wykonane z materiałów niemetalowych, drzwi do mebli wykonane
z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli ze szkła, drzwi do szaf, drzwi
do szafek, drzwi przechylne metalowe [części mebli], drzwi przechyl-
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ne niemetalowe [części mebli], drzwi przesuwne do mebli, drzwi przesuwne do szaf, drzwi przezroczyste ze szkła do mebli, drzwiczki
do mebli, duże wyściełane fotele, dywanowe podkładki ochronne pod
nogi mebli, elementy dzielące przestrzeń [meble], ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, ekrany [meble], elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], niemetalowe elementy łączące do mebli, elementy meblowe, elementy metalowe mebli segmentowych [meble], elementy mocujące do mebli, niemetalowe,
elementy mocujące do półek, niemetalowe, elementy wnętrza szaf,
elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, fotele biurowe, fotele, fotele bujane, fotele dopasowane do kształtu ciała [contour chair],
fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], fronty do szaf i szafek,
fronty do szafek, fronty szuflad, gabloty [inne niż chłodnicze szafy
przeszklone], gabloty [inne niż chłodnicze lady przeszklone], gabloty
szklane, garderoby, haki niemetalowe do mebli, kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, kartoteki [meble], kasy [meble sklepowe],
kojce, kółka samonastawne, nie z metalu, kółka samonastawne, kółka
samonastawne wyjmowane, kółka samonastawne z tworzyw sztucznych, komody [meble], kołyski bujane, komódki z szufladami, komody
ścienne, komplety mebli do salonu, komputerowe stanowiska pracy
[meble], konsole [meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], konsole [meble], konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kontuary [meble], kontuary [stoły], kredensy, kredensy [meble],
kredensy na serwis do podawania herbaty [chadansu], kredensy, toaletki, komody, krzesełka dla niemowląt, krzesełka kąpielowe dla niemowląt, krzesełka do wanny, krzesła, krzesła bankietowe, krzesła biurowe, krzesła dla biur kreślarskich, krzesła dla wędkarzy, krzesła [fotele]
biurowe, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, krzesła konferencyjne,
krzesła kreślarskie, krzesła na jednej nodze, krzesła na kółkach, krzesła
na ramie ślizgowej, krzesła nadmuchiwane, krzesła obrotowe, krzesła
przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu
się, krzesła robocze, krzesła sako, krzesła składane, krzesła stołowe,
kufry [szafki], kwietniki [meble], lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławy [meble], ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami, łazienkowe umywalki obudowane szafką, leżaki, leżaki do opalania, listwy profilowe do mebli [gzymsy], listwy z tworzywa sztucznego
do ochrony krawędzi mebli, łóżka plażowe, łóżka futonowe [meble],
łóżka plażowe z osłonami przeciwwiatrowymi, łóżka, pościel, materace, poduszki, lustra i lusterka stojące, małe dwuosobowe kanapy, materiał do wykładania szuflad z tworzyw sztucznych, materiały z tworzyw sztucznych na brzegi półek, maty do kojców dziecięcych, meble,
meble antyczne, meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble dla
dzieci, meble dla niemowląt, meble dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, meble
do akwariów pokojowych, meble do celów katalogowania, meble
do eksponowania towarów, meble do kantyn, meble do oranżerii, meble do pokojów dziecinnych, meble do przebieralni, meble do przechowywania, meble do przewijania niemowląt, meble do przyczep
kempingowych, meble do sal koncertowych, meble do salonu, meble
do samochodów kempingowych, meble do sauny, meble do siedzenia, meble do użytku w audytoriach, meble do użytku w publicznych
toaletach, meble do wiwariów, meble do wnętrz, meble do wyposażenia sklepów, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe,
meble drewniane, meble domowe wykonane z drewna, meble gięte,
meble komputerowe, meble kempingowe, meble kuchenne, meble
kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne z regulacją wysokości, meble łączone, meble metalowe, meble łazienkowe, meble metalowe i meble kempingowe, meble modułowe
[kombinowane], meble na miarę (do zabudowy), meble nadmuchiwane, meble niemetalowe [inne niż specjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego], meble ogrodowe, meble ogrodowe
drewniane, meble ogrodowe [patio], meble ogrodowe wykonane
z metalu, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble ogrodowe
z aluminium, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble przystosowane do użytku na zewnątrz, meble przystosowane do użytku
przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, meble przystosowane
do układania jedno na drugim, meble rattanowe, meble sklepowe,
meble skórzane, meble stołówkowe, meble sypialne, meble sypialniane na miarę (do zabudowy), meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble szkolne, meble tapicerowane, meble w stylu antycznym,
meble wielofunkcyjne, meble wykonane głównie ze szkła, meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble wykonane ze stali, meble wykonane ze stalowych rurek,
meble wypoczynkowe, meble z listewek, meble z opcją zmieniania
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w łóżka, meble z tworzyw sztucznych, meble z przegrodami na butelki
[barki], meble z tworzyw sztucznych do łazienek, meble zawierające
łóżka, meble ze szkła, meblościanki, półki meblowe, metalowe drzwi
do mebli, metalowe przegródki do półek [części mebli], metalowe
przesłony [meble], miniaturowe meble wykonane z drewna, miniaturowe meble wykonane z włókna drzewnego, modułowe układy półek
[meble], moduły biurkowe, moduły do przechowywania [meble], nakładki siedzeniowe jako części mebli, nakrycia na siedzenia [uformowane] na meble, narożniki [meble], niemetalowe części mebli, niemetalowe dozowniki do serwetek, mocowane na stałe, niemetalowe
gwoździe tapicerskie, niemetalowe narożniki ochronne nakładane
na meble, niemetalowe podpórki do półek, niemetalowe półki ścienne [meble], niemetalowe prowadnice do szuflad, niemetalowe przegródki do półek, niemetalowe przegródki do półek stanowiące części
mebli, niemetalowe regały magazynowe [meble], niemetalowe skrzynie na narzędzia [puste], niemetalowe ślizgi do mebli, niemetalowe
szafki na narzędzia [puste], niemetalowe uchwyty do mebli, niemetalowe uchwyty do szuflad, niemetalowe wieszaki do półek, niemetalowe wsporniki do półek stanowiące części mebli, niemetalowe zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], niemetalowe
wsporniki półek, nogi do mebli, okucia zapadek, niemetalowe, niemetalowe okucia mebli, osłony do kominków (meble), panele meblowe,
panele drewniane do mebli, parawany [meble], parawany z jednym
skrzydłem [meble], płyty meblowe, podstawki pod książki, podstawki pod laptopy, podpórki pod książki, półki [meble], półki metalowe,
półki na buty, półki na książki, półki na żywność, przegrody drewniane do mebli, rozkładane bramki zabezpieczające do schodów, rozkładane bramki zabezpieczające do otworów drzwiowych, rozkładane
fotele, rozkładane fotele [do siedzenia i spania], rozkładane meble
z obiciem, ruchome biurka, ruchome ławki, regały [meble], regały
drewniane [meble], segmenty półek drewnianych [meble], segmenty
mebli ściennych, skrzynki na narzędzia [meble], sprzęt biurowy [meble], stanowiska pracy [meble], stanowisko pracy z komputerem [meble], stelaże tapczanów, stojaki [meble] pod telewizor, stojaki [meble]
do użycia ze sprzętem audio, stojaki [meble] na antałki, stojaki na głośniki [meble], stojaki na książki [meble], stojaki na parasole, stojaki
na telefony [meble], stojaki, półki, stojaki wielofunkcyjne [meble], stoliczki na kolana, stoliczki pod laptopy, stoliki kawowe, stoliki komputerowe, stoliki nocne, stoliki pod umywalkę [meble], stoliki przy kanapie, stoliki salonowe, stoliki składane, stoliki z mozaiką, stołki barowe,
stołki obrotowe, stoły biurowe, blaty stołowe, stoły do celów toaletowych, stoły do jadalni, stoły do kartotek, stoły do pisania, stoły
do pracy, stoły kempingowe, stoły komputerowe, stoły konferencyjne, stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], stoły kuchenne, stoły kreślarskie [meble], stoły marmurowe, stoły [meble],
stoły na jednej nodze, stoły piknikowe, stoły toaletowe, stopki
do mebli, szafki [części zestawu], szafki do celów wystawowych [inne
niż chłodnicze szafki wystawowe], szafki do łazienek, szafki do przechowywania przedmiotów, szafki do przechowywania [meble], szafki
do sypialni, szafki do toalet, szafki kuchenne, szafki łazienkowe, szafki
łazienkowe z umywalkami, szafki [meble], szafki na klucze [meble],
szafki na kosze na odpadki, szafki na materiały biurowe [meble], szafki na płyty [meble], szafki na serwisy do herbaty, szafki na ubrania,
szafki na umywalki, szafki nocne, szafki ogniotrwałe, szafki ogniotrwałe niemetalowe [meble], szafki pod zlewem, szafki ścienne, szafki
posiadające właściwości ognioodporne, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy [meble], szafy na dokumenty
w postaci mebli, szafy wnękowe, szafy z lustrami, szuflady, szuflady
do komódki do układania w stosy, szuflady [części mebli], szuflady
do mebli, szuflady do przechowywania [meble], szuflady do przechowywania kart, taborety, taborety łazienkowe, taborety robocze, taborety ruchome [meble], tace na buty [meble], tapczany posiadające
miejsce do przechowywania, tapczany wykonane z drewna, tapczany wykonane z tworzyw sztucznych, niemetalowe taśmy kryjące
do krycia łączeń przylegających do siebie dywanów, toaletki [meble],
toaletki z trzema lustrami, trzyczęściowe komplety mebli [meble],
umywalki obudowane szafką, szafki pod umywalki, unoszące się
na wodzie [nadmuchiwane] siedzenia, wieszaki na krawaty, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania,
żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], zestawy
części [sprzedawane razem], z których montuje się meble, zestawy
mebli, zestawy części [sprzedawane jako całość] do montażu w meble, zestawy mebli kuchennych, zewnętrzne meble, złącza do mebli,
złącza meblowe niemetalowe.
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(111) 329524
(220) 2019 09 09
(210) 504269
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 21
(732) P.P.H. KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HPR
(510), (511) 11 pompy ciepła.
(111) 329525
(220) 2019 09 09
(210) 504273
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) QUALIS ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakrzewko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUALIS ENGINEERING
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 37 budownictwo, rozbiórka budynków, budowa fabryk.
(111) 329526
(220) 2019 09 09
(210) 504278
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 21
(732) NATUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NATUX
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowania,
usługi pośrednictwa finansowego, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 45 usługi prawne, badania prawne,
usługi monitorowania prawnego.
(111) 329527
(220) 2019 09 09
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 21
(732) MERIT AKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 360º Księgowość
(540)

(210) 504279

(591) niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.05, 24.17.09,
26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 9 oprogramowanie dla księgowości, oprogramowanie
do przygotowywania zeznań podatkowych, oprogramowanie, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do wykonywania płatności, oprogramowanie do zarządzania
dokumentami, oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania
informacjami, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania
w chmurze, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz
do baz danych, 35 księgowość, skomputeryzowana księgowość,
księgowanie kosztów, księgowość i rachunkowość, usługi biznesowe
biegłych księgowych, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość, w szczególności księgowość, księgowość i prowadzenie
ksiąg, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, doradztwo
księgowe w zakresie podatków, skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], 42 oprogramowanie jako usługa

59

[SaaS], aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 329528
(220) 2019 09 10
(210) 504288
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) Genericon Pharma GmbH, Graz (AT)
(540) (znak słowny)
(540) Latadrop
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
preparaty sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
przystosowane do użytku medycznego, leki dla ludzi.
(111) 329529
(220) 2019 09 10
(210) 504290
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) Genericon Pharma GmbH, Graz (AT)
(540) (znak słowny)
(540) MultiVIDI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
preparaty sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
przystosowane do użytku medycznego, leki dla ludzi.
(111) 329530
(220) 2019 09 10
(210) 504291
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) Genericon Pharma GmbH, Graz (AT)
(540) (znak słowny)
(540) Oroes
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
preparaty sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
przystosowane do użytku medycznego, leki dla ludzi.
(111) 329531
(220) 2019 09 10
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) AMBROZIAK PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) parēlion
(540)

(210) 504296

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, 40 produkcja energii przez
elektrownie, produkcja energii przez elektrownie jądrowe, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzanie
elektryczności z energii słonecznej, wytwarzanie elektryczności,
wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych, wytwarzanie prądu elektrycznego, wynajem baterii, wynajem generatorów prądu elektrycznego, wynajem
sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania
energii i do produkcji na zamówienie, wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, wynajem transformatorów elektrycznych, wypożyczanie generatorów elektrycznych, wypożyczanie
sprzętu wytwarzającego energię, produkcja jachtów na zamówienie,
produkcja łodzi na zamówienie, wykonywanie na zamówienie pojazdów silnikowych, wyrób produktów na zamówienie, montowanie produktów dla osób trzecich, produkcja mebli na zamówienie
i według specyfikacji osób trzecich, produkcja mebli na zamówienie,
produkcja na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych,
usługi powielania 3D, usługi produkcji i wykańczania metali, wytwarzanie na zamówienie poprzez bezpośrednie spiekanie laserowe
metali, wytwarzanie na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, wytwarzanie na zamówienie części spiekanych, wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych,
obróbka i przetwarzanie materiałów.
(111) 329532
(151) 2020 02 10

(220) 2019 09 11
(441) 2019 10 14

(210) 504314
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(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Olimp Labs w trosce o zdrowie Polaków
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki wydawane bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki do picia
będące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako zamienniki posiłków, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 35
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży
preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi reklamowe i marketingowe, promocja sprzedaży,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing bezpośredni, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.
(111) 329533
(220) 2019 09 11
(210) 504322
(151) 2020 01 24
(441) 2019 10 07
(732) 4MY ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTIVE ORGANIC
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], 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 nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych
oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
drewno zapachowe, emulsje do twarzy i ciała, esencje eteryczne, farby
do brody, farby do włosów, kadzidełka, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kosmetyki, krem do butów, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal do prania, lakiery do paznokci, lotony
do celów kosmetycznych, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe
potpourri, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła,
mydło do golenia, mydła przeciwpotowe do stóp, naklejane ozdoby
do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odświeżacze do ust
w aerozolu, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, ołówki [kredki] kosmetyczne,
ołówki do brwi, pasty do butów, perfumy, piżmo [wyroby perfumeryjne], płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów
niemedycznych, płyny do twarzy i ciała, płyny po goleniu, pomadki
do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
preparaty do golenia, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do odbarwiania, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prostowania włosów, preparaty do usuwania farby, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do rzęs, preparaty od-
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świeżające oddech do higieny osobistej, produkty do odświeżania
oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła,
puder do twarzy, pumeks, roztwory do szorowania, rzęsy sztuczne,
saszetki zapachowe do bielizny, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, suche szampony, szampony, szminki, sztuczne paznokcie,
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do usuwania lakierów, środki ścierne i polerskie,
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, tusze do rzęs, waciki
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda utleniona do celów kosmetycznych,
wosk do depilacji, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów,
żele oczyszczające, żele pod prysznic, 5 balsamy do użytku medycznego, błota i borowiny do celów leczniczych, błota i borowiny do kąpieli,
chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, dezodoranty inne
niż dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, kadzidełka do odstraszania owadów, lecznicze płyny do włosów, lecznicze
preparaty toaletowe, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, materiały do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, odświeżacze do powietrza, odświeżacze do ubrań
i tkanin, oliwki i balsamy lecznicze, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluszki dla niemowląt, plastry do celów medycznych,
plastry, płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], podpaski higieniczne,
preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do odświeżania
powietrza, preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty przeciw molom, preparaty terapeutyczne do kąpieli,
preparaty weterynaryjne, sole do kąpieli do celów medycznych, sole
do kąpieli mineralnych, suplementy diety, suplementy witaminowe
w postaci plastrów, środki odkażające, środki odstraszające owady,
tampony, toniki do celów medycznych, trociczki do odymiania, wazelina do celów medycznych, wosk dentystyczny, żywność dla niemowląt, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, reklama, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, udzielanie informacji konsumenckich
o produktach w zakresie kosmetyków, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe w zakresie artykułów
kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi
sprzedaży detalicznej w związki z przyborami toaletowymi .

(111) 329534
(220) 2019 09 11
(210) 504323
(151) 2020 02 18
(441) 2019 10 28
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hepaduo
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 329535
(220) 2019 09 11
(210) 504327
(151) 2020 02 18
(441) 2019 10 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FIAŁKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mojaszafa.pl
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 39
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organizacja wynajmowanych pojazdów, usługi wynajmów pojazdów
samochodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów,
udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, składowanie i magazynowanie towaru, transport towarów.

(111) 329536
(220) 2019 09 11
(210) 504329
(151) 2020 02 18
(441) 2019 10 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FIAŁKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eszafa.pl
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 39
organizacja wynajmowanych pojazdów, usługi wynajmów pojazdów
samochodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów,
udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, składowanie i magazynowanie towaru, transport towarów.
(111) 329537
(220) 2019 09 11
(151) 2020 02 04
(441) 2019 10 21
(732) WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELMAX PAPER Sp. z o.o.
(540)

(210) 504332

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.11.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 pulpa papierowa wykorzystywana do produkcji papieru, 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe
do czyszczenia, papierowe chusteczki do wycierania, rolki papieru
toaletowego, papier higieniczny, papier kuchenny w rolkach, higieniczne ręczniki papierowe do rąk, papier do celów przemysłowych,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, 40 obróbka i przetwarzanie papieru,
recykling papieru.
(111) 329538
(220) 2019 09 11
(210) 504338
(151) 2020 02 04
(441) 2019 10 21
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ApoD3 krople+DHA
(510), (511) 5 leki, suplementy diety.
(111) 329539
(220) 2019 09 11
(210) 504340
(151) 2020 02 04
(441) 2019 10 21
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GoMen
(510), (511) 5 leki OTC.
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(111) 329540
(220) 2019 09 11
(210) 504350
(151) 2020 02 10
(441) 2019 10 21
(732) GLOBAL AGRO INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Full TERMINATOR
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 7 maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.
(111) 329541
(220) 2019 09 11
(210) 504351
(151) 2020 02 10
(441) 2019 10 21
(732) GLOBAL AGRO INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AlgoRytm
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 7 maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.
(111) 329542
(220) 2019 09 11
(210) 504353
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) GLOBAL AGRO INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLER
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 7 maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.
(111) 329543
(220) 2019 09 12
(210) 504368
(151) 2020 02 04
(441) 2019 10 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA GOCŁAWEK
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, 37 budowlany (nadzór), budownictwo, informacja budowlana, izolowanie budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją,
42 opracowanie projektów technicznych, projektowanie budynków.
(111) 329544
(220) 2019 09 12
(210) 504370
(151) 2020 02 27
(441) 2019 11 12
(732) ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SafetyShelf safetyshelf.eu
(540)

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 diody laserowe, czujniki laserowe, instalacje laserowe inne
niż do celów medycznych [w automatycznych regałach magazynowych],
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lustra do kontroli pracy [automatycznych regałów magazynowych], elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, urządzenia do ochrony i nadzoru [przestrzeni ruchu windy], elektroniczne systemy kontrolne [przestrzeni ruchu windy], urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, kontrolery ruchu [windy], zdalne urządzenia
do monitorowania [przestrzeni ruchu windy], urządzenia zabezpieczające do wind, układy elektroniczne, elektroniczne układy scalone.

(111) 329545
(220) 2019 09 12
(210) 504371
(151) 2020 01 24
(441) 2019 10 07
(732) GRAJCZAK KRZYSZTOF, Idzikowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Budka Band
(510), (511) 41 koncerty i trasy koncertowe, usługi w zakresie organizacji i obsługi imprez artystycznych i dyskotek, spektakli i widowisk
oraz wszelkich form publicznych występów i prezentacji, komponowanie utworów muzycznych oraz tworzenie tekstów piosenek
i ich publikacja, tworzenie scenariuszy, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie balów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo
i DVD, oraz muzyki na nośnikach audio i video w tym DVD i CD, studia
nagrań, telewizyjne programy rozrywkowe.
(111) 329546
(220) 2019 09 12
(210) 504383
(151) 2020 02 18
(441) 2019 10 28
(732) SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gogolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOGROSZEK POWER MAX
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.03, 01.15.05, 26.04.03, 26.04.02
(510), (511) 4 paliwa stałe, grafit, węgiel, koks, mieszanki węgla, paliwa
mineralne, paliwa w formie brykietów, granulek, brykiety materiałów
palnych, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach,
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa
i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw
mineralnych, paliw w formie brykietów, granulek, brykietów, materiałów
palnych, organizowanie sieci sprzedaży, agencje eksportowo-importowe, pośrednictwo handlowe, prezentacja oferty handlowej w Internecie,
promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, organizowanie
giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39 składowanie,
pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych, grafitu,
koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie brykietów, granulek, brykietów materiałów palnych, transport.
(111) 329547
(220) 2019 09 12
(210) 504384
(151) 2020 02 18
(441) 2019 10 28
(732) SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gogolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOGROSZEK ecodesign
(540)

(591) jasnozielony, biały, ciemnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.02, 05.01.05
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(510), (511) 4 paliwa stałe, grafit, węgiel, koks, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, granulek, brykiety materiałów palnych, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż
wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, organizowanie sieci sprzedaży,
agencje eksportowo-importowe, pośrednictwo handlowe, prezentacja oferty handlowej w Internecie, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, organizowanie giełd, aukcji, przetargów,
pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39 składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych, grafitu, koksu, węgla,
mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie brykietów, granulek, brykietów materiałów palnych, transport.

(111) 329548
(220) 2019 09 12
(210) 504385
(151) 2020 02 18
(441) 2019 10 28
(732) SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gogolin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBIN Pellet
(540)

(591) biały, brązowy, zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.02, 26.04.04
(510), (511) 4 paliwa stałe, grafit, węgiel, koks, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, granulek, brykiety materiałów palnych, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż
wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, organizowanie sieci sprzedaży,
agencje eksportowo-importowe, pośrednictwo handlowe, prezentacja oferty handlowej w Internecie, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, organizowanie giełd, aukcji, przetargów,
pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39 składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych, grafitu, koksu, węgla,
mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie brykietów, granulek, brykietów materiałów palnych, transport.
(111) 329549
(220) 2019 09 12
(210) 504387
(151) 2020 02 18
(441) 2019 10 28
(732) TOFIL IWONA STORISMA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Storisma
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, pokazy mody w celach handlowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 45 zindywidualizowane usługi doradztwa w zakresie mody, usługi doradztwa osobistego w zakresie
stylizacji ubioru, usługi zindywidualizowanej stylizacji ubioru, informacje w zakresie mody, udostępnianie informacji o modzie.
(111) 329550
(220) 2019 09 12
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732) REAL RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Life Gel

(210) 504390

Nr 11/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 28 modele będące zabawkami, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali.

(540)

(591) niebieski
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 nośniki do kultur komórkowych do stosowania w przemyśle biotechnologicznym, składniki i materiały biotechnologiczne do celów naukowych, hydrożele do hodowli komórkowych stosowane do celów naukowych, wszystkie wyżej wymienione z wyjątkiem probiotyków.
(111) 329551
(220) 2017 01 30
(151) 2017 08 04
(441) 2017 04 18
(732) WOLSKI PAWEŁ, Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIO RADOM
(540)

(111) 329553
(220) 2019 10 30
(210) 506249
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) STOJAK ALEKSANDRA FONETIKA CENTRUM PROTEZOWANIA
I REHABILITACJI SŁUCHU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu
(540)

(210) 466877

(591) biały, pomarańczowy, żółty, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama radiowa, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie badania rynku,
rynkowe badania opinii publicznej, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 38 nadawanie programów drogą radiową, nadawanie
programu za pośrednictwem Internetu, telekomunikacja radiowa,
komunikacja radiowa, nadawanie i transmisja programów radiowych,
radiowe usługi informacyjne, mobilna komunikacja radiowa, usługi łączności radiowej, transmisja danych przez radio, teletransmisja
radiowa drogą kablową, transfer informacji drogą radiową, transmisja i odbiór radiowy, usługi radiowej telefonii komórkowej, obsługa
sprzętu do emisji radiowej, transmisja radiowa informacji i innych programów, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, zapewnienie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi związane
z portalami telekomunikacyjnymi, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, 41 usługi
produkcji radiowej, radiowe programy rozrywkowe, montaż programów radiowych, prezentowanie programów radiowych, realizacja
transmisji radiowych przygotowywanie programów radiowych.
(111) 329552
(220) 2019 07 31
(210) 502963
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) BUŁHAK WOJCIECH, CIEPIERSKI MARCIN ARMA HOBBY
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARMA HOBBY
(540)

(591) niebieski, biały, zielony
(531) 03.11.11, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01, 29.01.13
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(591) jasnofioletowy, ciemnofioletowy
(531) 02.09.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie do aparatów słuchowych, słuchawki, słuchawki
bezprzewodowe, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku, słuchowe urządzenia monitorujące, wzmacniacze słuchawkowe, złącza pośrednie
do podłączania telefonów do aparatów słuchowych, 10 adaptery
do aparatów słuchowych, analogowe aparaty słuchowe, aparaty
do ochrony słuchu, aparaty słuchowe, aparaty słuchowe dla niesłyszących, aparaty słuchowe dla osób niesłyszących [aparaty akustyczne], aparaty słuchowe sterowane elektrycznie, cyfrowe aparaty
słuchowe, elektroniczne aparaty słuchowe, medyczne instrumenty
słuchowe, instrumenty medyczne używane w związku ze słuchem,
instrumenty medyczne do użycia jako aparaty słuchowe, elektryczne
aparaty słuchowe, ochraniacze słuchu bez zdolności do odtwarzania
lub przekazywania dźwięku, programowalne aparaty słuchowe, protezy słuchowe, urządzenia do badania zaburzeń słuchu, urządzenia
używane do łagodzenia zaburzeń słuchu, urządzenia używane w leczeniu zaburzeń słuchu, wkładki douszne będące elementami aparatów słuchowych, wzmacniacze akustyczne [aparaty słuchowe] dla
niedosłyszących, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, 37 naprawa i konserwacja aparatów słuchowych dla osób niesłyszących, 44 badanie słuchu, dopasowywanie
aparatów słuchowych, doradztwo związane z badaniem słuchu, poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, terapia mowy i słuchu.
(111) 329554
(220) 2019 07 31
(210) 502992
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 16
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PodoCALL Therapy
(510), (511) 44 zabiegi kosmetyczne, usługi spa.
(111) 329555
(220) 2019 09 26
(210) 504903
(151) 2020 02 19
(441) 2019 11 04
(732) SUCHODOLSKA AGNIESZKA, Turka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ASMEDICA
(510), (511) 44 pomoc medyczna, usługi medyczne, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez
laboratoria medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi higieniczne i kosmetyczne, usługi klinik medycznych, ośrodki zdrowia, usługi
medycyny alternatywnej, usługi kuracji uzdrowiskowych, opieka paliatywna, szpitale, placówki rekonwalescencji, usługi dentystyczne, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, fizjoterapia, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania.
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(111) 329556
(220) 2019 09 26
(210) 504910
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) Biały, czerwony, jasnobrązowy, szary, zielony, złoty
(531) 02.01.09, 07.01.01, 26.11.06, 27.05.13, 29.01.15, 05.07.02
(510), (511) 32 piwo.
(111) 329557
(220) 2019 09 26
(210) 504912
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 1217 P
(540)

(591) czarny, szary, złoty
(531) 05.11.15, 07.01.01, 22.01.06, 24.01.05, 26.05.16, 27.05.13, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 329558
(220) 2019 09 27
(210) 504916
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) UP BLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bogucin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Up Blue
(510), (511) 35 badania rynkowe, badania biznesowe, badania konsumenckie, badania rynku i badania marketingowe, statystyczne badania rynkowe, statystyczne badania biznesowe, skomputeryzowane
badania rynkowe, badania statystyczne przedsiębiorstw, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, badania w zakresie biznesu, badania w zakresie reklamy, raporty i badania rynkowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku do celów reklamowych, usługi w zakresie badania rynku,
badania rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie wydajności
działalności gospodarczej, badania dotyczące informacji na temat
firm, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, badania rynkowe i analiza badań rynkowych, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, optymalizacja
stron internetowych, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, reklama i usługi
reklamowe, reklama typu „piać za kliknięcie”, udzielanie informacji
związanych z reklamą, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności In-
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ternetu, usługi marketingowe, kampanie marketingowe, informacja
marketingowa, reklama i marketing, marketing internetowy, planowanie strategii marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, doradztwo w zakresie marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne
w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
usługi reklamowe i marketingowe online, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie informacji handlowych, gromadzenie
informacji dotyczących badań rynku, gromadzenie informacji związanych z reklamą, gromadzenie informacji na temat analiz rynkowych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, transmisja plików cyfrowych,
transfer strumieniowy danych, zapewnianie dostępu do baz danych,
zapewnianie dostępu do baz danych online, zapewnianie dostępu
do baz danych w sieciach komputerowych, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, przesyłanie wiadomości,
elektroniczne przesyłanie wiadomości, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości, informacja o telekomunikacji, transmisja
i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczne przesyłanie danych,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online
i Internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
sieci komputerowych oraz Internetu, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, 42 doradztwo komputerowe, doradztwo techniczne,
projektowanie techniczne i doradztwo, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem
i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, hosting serwerów, hosting portali internetowych, hosting stron internetowych,
hosting platform w Internecie, hosting spersonalizowanych stron
internetowych, hosting komputerowych baz danych, hosting stron
internetowych w Internecie, hosting treści cyfrowych w Internecie, hosting platform komunikacyjnych w Internecie, hosting treści
multimedialnych dla osób trzecich, usługi w zakresie hostingu stron
internetowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, projektowanie
oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych,
projektowanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich,
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie,
utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w zakresie oprogramowania, usługi doradcze dotyczące oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
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doradcze dotyczące programowania komputerów, usługi doradcze
dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego, usługi
doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, obsługiwanie wyszukiwarek, udostępnianie
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania,
udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej
sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, opracowywanie, projektowanie
i aktualizacja stron głównych, aktualizacja stron głównych do sieci
komputerowych, aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, eksploracja danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania
danych, algorytmów i oprogramowania.

(111) 329559
(220) 2019 09 27
(210) 504917
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 28
(732) CPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C. point
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 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, 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, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
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czą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie 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, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 329560
(220) 2019 09 27
(210) 504918
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 28
(732) CPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C. point advisors
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 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, 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, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 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 wydany publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
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o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie 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, wsparcie
administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 329561
(220) 2019 09 27
(210) 504922
(151) 2020 02 19
(441) 2019 11 04
(732) ŚMIESZKOL BOŻENA KNAJPA APACZ, Grobla (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APACZ GROBLA
(540)

(591) biały, jasnobrązowy, czerwony, niebieski, czarny
(531) 29.01.15, 03.06.05, 03.06.06, 03.07.16, 03.07.19, 03.07.21,
03.07.24, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.06, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 43 usługi restauracji fast-food.
(111) 329562
(220) 2019 09 27
(210) 504924
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 28
(732) SPIECHOWICZ JOANNA KOMAX, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HARMONIA
(510), (511) 30 kawa, 40 palenie i przetwarzanie kawy, mielenie kawy.
(111) 329563
(220) 2019 09 27
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) PATŁASZYŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AR AKADEMIA TAŃCA RELIESE
(540)

(210) 504936

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 41 prowadzenie usług w zakresie: edukacja w zakresie
tańca i zabaw, nauczanie tańca, instruktaż do gimnastyki, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi związane z organizacją imprez karaoke, rozrywka lub nauczanie jako
usługi klubowe, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub
rozrywki, kształcenie praktyczne poprzez pokazy, organizowanie

Nr 11/2020

konkursów piękności, organizowanie balów, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, produkcja filmów na taśmach wideo, producenckie
usługi muzyczne, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, realizacja spektakli, widowiska rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo, realizacja spektakli, usługi prezenterów muzyki, usługi trenerskie w zakresie tańców, poradnictwo
zawodowe w zakresie edukacji kształcenia tanecznego.

(111) 329564
(220) 2019 09 27
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) POLSKA FEDERACJA TAŃCA, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA FEDERACJA TAŃCA
(540)

(210) 504937

(531) 02.01.08, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 41 prowadzenie usług w zakresie: edukacja w zakresie
tańca i zabaw, nauczanie tańca, instruktaż do gimnastyki, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi związane z organizacją imprez karaoke, rozrywka lub nauczanie jako
usługi klubowe, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub
rozrywki, kształcenie praktyczne poprzez pokazy, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie balów, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, produkcja filmów na taśmach wideo, producenckie
usługi muzyczne, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, realizacja spektakli, widowiska rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo, realizacja spektakli, usługi prezenterów muzyki, usługi trenerskie w zakresie tańców, poradnictwo
zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia tanecznego.
(111) 329565
(220) 2019 09 27
(210) 504942
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) JĘDRZEJCZYK RAFAŁ PIANGO, Krzyków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIANGO
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz,
sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej.
(111) 329566
(220) 2019 09 27
(210) 504945
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) NIEMEN-WYDRZYCKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 02.01.01
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, płyty [nagrania dźwiękowe], nagrane taśmy muzyczne, magnetyczne nośniki danych, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
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utrwalone na nośnikach, hologramy, dane zapisane elektronicznie,
pliki multimedialne do pobrania, taśmy z nagraniami, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, ozdoby [biżuteria], medale, monety, tarcze
do zegarów i tarcze do zegarków, zegary i zegarki, bransoletki charytatywne, 15 instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, futerały
na instrumenty muzyczne, statywy do nut, statywy do instrumentów
muzycznych, 16 afisze, plakaty, ilustrowane albumy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, broszury, czasopisma [periodyki], emblematy
drukowane, druki, fotografie, gazety, kalendarze, karty, karty pocztowe, katalogi, książki, materiały drukowane, nalepki, naklejki, obrazy,
opakowania z tworzyw sztucznych, artykuły papiernicze do pisania,
portrety, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu, śpiewniki, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, zakładki do książek,
znaczki, znaczki pocztowe, zeszyty, 19 rzeźby niemetalowe, rzeźby
kamienne, rzeźby wykonane z marmuru, dekoracje wykonane z kamienia, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, figurki z kamienia, kamienie pamiątkowe, ozdoby z kamienia, popiersia
z kamienia, betonu lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, wyroby dekoracyjne
z odlewów betonowych, zwieńczenia elementów architektonicznych
wykonane z materiałów niemetalowych, 20 rzeźby drewniane, rzeźby
z tworzyw sztucznych, rzeźbione ramy do obrazów i zdjęć, dekoracje
wiszące [ozdoby], dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, figurki drewniane, figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], figurki wykonane z tworzyw sztucznych, modele figurek [ozdoby] z tworzyw sztucznych, modele w zmniejszonej skali [ozdoby]
z tworzyw sztucznych, popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, statuetki z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, tablice ozdobne wykonane z tworzyw
sztucznych, trofea wykonane z tworzyw sztucznych, trofea drewniane, wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 35 dystrybucja materiałów reklamowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja [reklama] koncertów, publikowanie tekstów reklamowych, reklama i marketing, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
i prowadzenie targów związanych z działalnością wydawniczą, usługi
sprzedaży nagranych utworów multimedialnych chronionych prawami autorskimi oraz wydawnictw książkowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
wypożyczanie materiałów reklamowych, impresariat w działalności
artystycznej, organizowanie pokazów handlowych, 36 usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, zbiórki funduszy na cele
charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych,
gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, gromadzenie
funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych,
zbieranie funduszy, usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charytatywnych, 41
informacja o rozrywce, produkcja mikrofilmów, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizacja wystaw do celów
kulturalnych, edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie przedstawień, organizowanie spektakli rozrywkowych, organizowanie
widowisk [impresariat], produkcja filmów, publikacja elektroniczna
on-line periodyków i książek, publikowanie, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, edycja zdjęć, radiowe programy rozrywkowe, usługi
rozrywkowe, usługi studia nagrań, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie rozrywki, usługi w zakresie edukacji i nauczania.

(111) 329567
(220) 2019 09 27
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) ORMIŃSKA JOANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tibu kids
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(540)

(531) 04.01.99, 09.01.10, 27.05.01
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, błyszczyki do ust, pomadki do ust.
(111) 329568
(220) 2019 09 27
(210) 504964
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TZf
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
plastry, materiały opatrunkowe, kremy farmaceutyczne, maści do celów farmaceutycznych, insulina.
(111) 329569
(220) 2019 09 30
(210) 504992
(151) 2020 02 21
(441) 2019 11 04
(732) WWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CWWS
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.19, 26.13.01, 24.15.01, 24.15.13,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, 39 spedycja, logistyka
transportu.
(111) 329570
(220) 2019 09 30
(210) 504993
(151) 2020 02 21
(441) 2019 11 04
(732) WWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chemicals WWS
(540)

(210) 504946
(591) niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.01.19, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, 39 spedycja, logistyka
transportu.
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(111) 329571
(220) 2015 05 13
(151) 2020 02 03
(441) 2015 08 31
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus
(540)
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(210) 442415

(591) czerwony, niebieski, zielony
(531) 24.17.05, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych,
gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie
sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii
i paliw oraz produktów pochodnych, zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrzrwania
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
medycznych i opiekuńczych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich
w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii, gromadzenie danych w pliku głównym w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii, badania opinii publicznej i ankiety, analiza wyników sondaży i ankiet i wydawanie odpowiednich raportów, analiza
badań klinicznych i wydawanie odpowiednich raportów, sporządzanie statystyk w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii, systematyzacja danych w pliku głównym w dziedzinie medycyny,
zdrowia, żywienia i kosmetologii, usługi doradcze, projektowanie i realizacja projektów dla przedsiębiorstw w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii, obejmujące redagowanie protokołów
i kwestionariuszy, nadzór prawny nad projektami w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii, redakcja i użytkowanie elektronicznych kwestionariuszy, opracowywanie wzorcowych próbek,
monitoring w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia i kosmetologii,
wszystkie powyższe usługi w dziedzinie medycyny, zdrowia, żywienia
i kosmetologii, informacja o ww. usługach, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej,
zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, dystrybucja leków, środków leczniczych, kosmetyków medycznych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja
o ww. usługach, 44 usługi medyczne, chirurgiczne, higieniczne, usługi opiekuńcze, usługi pielęgniarskie, usługi położnych, doradztwo
specjalistyczne w zakresie techniki medycznej, chirurgii medycznej
i ortopedii, ratownictwo medyczne, domy dla rekonwalescentów,
domy starców, domy opieki, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, kliniki medyczne, kliniki prywatne, masaż, usługi psychologów, salony
piękności, sanatoria, szpitale, usługi banków krwi, medyczna opieka
pielęgniarska, usługi doradcze w zakresie zdrowia, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, informacja o ww.
usługach.
(111) 329572
(220) 2015 06 08
(210) 443386
(151) 2020 02 26
(441) 2015 09 28
(732) FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Farby KABE Historica
(510), (511) 1 kleje, 2 lakiery, 3 preparaty czyszczące do podłoży budowlanych, 19 masy szpachlowe, środki gruntujące tynki syntetyczne i mineralne.
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(111) 329573
(220) 2015 06 09
(210) 443408
(151) 2020 02 26
(441) 2015 09 28
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Kaziuk
(540)

(591) bezowy, biały, brązowy, szary
(531) 20.05.25, 25.12.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.12, 27.05.19,
27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej,
opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako
zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni,
sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych,
dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, branżach: odzieżowej, obuwniczej.
(111) 329574
(220) 2015 12 22
(210) 450755
(151) 2020 02 18
(441) 2016 03 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARO
KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) tito
(510), (511) 12 siatki bagażowe do pojazdów, wózki bagażowe, wózki
dziecięce, wózki golfowe, koła do wózków dziecięcych, kółka samonastawne do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, podwozia wózków dziecięcych, pokrycia wózków
dziecięcych spacerowych, wózki spacerowe dziecięce, pokrycia stałe
wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych spacerowych,
wózki na zakupy .
(111) 329575
(220) 2016 03 23
(210) 454041
(151) 2020 02 18
(441) 2016 07 04
(732) IWANOW JERZY BIURO DORADZTWA TECHNICZNEGO
ECONCORR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHEMECO
(510), (511) 2 farby, w tym także do gruntowania, środki przeciwkorozyjne do metali, w tym także powłoki do zabezpieczania podwozi
i profili zamkniętych nadwozi pojazdów, 7 preparaty zapobiegające
matowieniu metali, taśmy antykorozyjne, 42 urządzenia technologiczne i pomocnicze do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych,
w tym także pistolety malarskie (rozpryskowe i elektrostatyczne).
(111) 329576
(220) 2012 06 12
(210) 401463
(151) 2020 02 03
(441) 2012 09 24
(732) FAKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOKOMFORT
(510), (511) 6 żaluzje metalowe, osprzęt metalowy do żaluzji, 19 żaluzje niemetalowe i nietekstylne: rolety i zasłony wewnętrzne z materiałów nietekstylnych, 20 osprzęt niemetalowy do rolet i żaluzji, 22
markizy z materiałów tekstylnych, taśmy do żaluzji.
(111) 329577
(220) 2013 02 11
(210) 410363
(151) 2020 02 06
(441) 2013 05 27
(732) OMEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OMEKO
(540)

(732) HARCHALA WACŁAW, HARCHALA KRYSTYNA,
HARCHALA JAROSŁAW ZAKŁAD SPRZĘTU NURKOWEGO MANTA
SPÓŁKA CYWILNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) manta
(540)

(591) szary
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 bilety, bloczki do pisania, bloki do pisania, papeteria
jako bloki listowe, bloki rysunkowe, broszury, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, papierowe chusteczki
do nosa, czasopisma jako periodyki, drukowane publikacje, blankiety, druki jako formularze, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty indeksowe jako artykuły papiernicze, karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki
wykonane z kartonu lub papieru, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki jako materiały
piśmienne, notatniki jako notesy, notesy podręczne, okólniki, papier,
papier do elektrokardiografów, papier do maszyn rejestrujących, papier do pakowania, papier do pisania, papier do radiogramów, papier
do zawijania, papier higieniczny, papierowe podstawki pod karafki,
papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier w arkuszach
jako artykuły piśmienne, pasma przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, podręczniki w formie książek, publikacje
drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, taśmy papierowe,
ulotki, wydruki graficzne, wyroby z kartonu, karty jako zawiadomienia stanowiące artykuły piśmienne, zeszyty, 35 powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych takich jak: próbek,
druków, prospektów, broszur, fakturowanie, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, przygotowywanie wycen handlowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, 39 dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów jako zaopatrzenie,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, pakowanie produktów, pakowanie towarów, prowadzenie parkingów, przewóz samochodami ciężarowymi, transport
i składowanie odpadów, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, 40 usługi drukowania, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów takich jak
wykroje, rysunki, druk sitowy, introligatorstwo, laminowanie, druk
płaski-litografia, obróbka papieru.
(111) 329578
(220) 2013 04 25
(210) 413536
(151) 2020 02 03
(441) 2013 08 05
(732) OBLONG MARIAN, Kolonowskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hotel Markus
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, uaktualnienie materiałów
reklamowych, informacje konsumenckie, ogłoszenia reklamowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, 41 organizacja i obsługa dyskotek, informacja o imprezach rozrywkowych, imprezy karaoke, organizacja kongresów i konferencji, nagrania dźwiękowe, nocne kluby,
organizowanie: zabaw, balów, przyjęć okolicznościowych, seminariów, sympozjów, rozrywka, 43 restauracje, bary, kawiarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, rezerwacje miejsc w hotelach,
wynajmowanie sal na posiedzenia, dowóz posiłków /catering/.
(111) 329579
(220) 2013 06 05
(210) 415079
(151) 2020 02 03
(441) 2013 09 16
(732) UTC FIRE & SECURITY SERVICES (SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
SIMPLE), CERGY (FR)
(540) (znak słowny)
(540) INTEGRAL
(510), (511) 9 urządzenia do gaszenia ognia, gaśnice, części i akcesoria do wymienionych towarów.
(111) 329580
(151) 2020 02 27

(220) 2013 09 23
(441) 2014 01 07
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(210) 419299

(531) 03.09.01, 03.09.07, 26.01.01, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 6 butle do sprężonego gazu lub ciekłego powietrza,
pojemniki metalowe, 40 usługi obróbki mechanicznej, frezowanie,
chromowanie, galwanizacja, obróbka cieplna metali, hartowanie
metali, kadmowanie, laminowanie, lutowanie, spawanie, piaskowanie i polerowanie metali, sortowanie odpadów, wulkanizacja.
(111) 329581
(220) 2014 03 12
(210) 425957
(151) 2020 01 15
(441) 2014 06 23
(732) GRUPA STALMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
OPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STALMAN
(540)

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 7 miksery, malaksery, krajalnice do pieczywa i produktów
żywnościowych, odkurzacze, torby do odkurzaczy, sokowirówki, maszyny i urządzenia do prania dywanów, froterki do parkietów, młynki
do kawy o napędzie elektrycznym, kosiarki ogrodowe, urządzenia
kuchenne elektryczne, lutownice elektryczne, pistolety wbijania kołków, obieraczki do warzyw elektryczne, maszynki do ostrzenia noży,
pralki, otwieracze do puszek elektryczne, szatkownice warzyw jako
maszyny, wiertarki, zmywarki naczyń, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 lokówki elektrotermiczne do włosów,
przybory elektryczne lub nieelektryczne do depilacji, cążki do skórek,
zestawy do golenia, zestawy do manicure, gofrownice jako narzędzia
do ciast elektryczne, krajarki do jarzyn, kosiarki ogrodowe ręczne,
noże do używania w gospodarstwie domowym, nożyczki, scyzoryki,
sztućce, maszynki do strzyżenia włosów elektryczne i nieelektryczne, pęsety, żyletki, żelazka elektryczne, 9 anteny, baterie, filmy fotograficzne, gry telewizyjne działające z odbiornikiem telewizyjnym,
kalkulatory, komputery, wideo, kasety wideo, sprzęt peryferyjny
do komputerów, lutownice, notesy elektroniczne, odbiorniki radiowe i telewizyjne, odtwarzacze kaset i płyt komputerowych, aparaty
telefoniczne, wagi, wagi kuchenne, zestawy kina domowego, odtwarzacze DVD, płyty CD i DVD, aparaty fotograficzne, kamery, 11 bojlery, czajniki elektryczne, opiekacze do chleba, chłodziarki, lampki
elektryczne na choinki, ekspresy do kawy, frytkownice elektryczne,
lampy gazowe, grzejniki, nawilżacze powietrza, wentylatory pokojowe, kominki domowe, sprzęt kuchenny elektryczny, latarki, lodówki,
zamrażarki, prysznice, lampy oświetleniowe, piecyki elektryczne,
podgrzewacze talerzy i powietrza, rożna, suszarki do włosów, szybkowary elektryczne, wodotryski ozdobne, zapalniczki, 21 naczynia
kuchenne z metalu, z porcelany, z ceramiki, czajniki nieelektryczne,
patelnie, miseczki, miski, formy do pieczenia, grille kuchenne, garnki,
garnki do gotowania na parze nieelektryczne, rondle, słoiki, pojemniki na przyprawy, dzbanki, pojemniki, kubeczki, komplety garnków kuchennych,, korkociągi, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, serwisy do kawy, serwisy do herbaty,
serwisy obiadowe, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania potraw, kosze do użytku domowego nie z metali szlachetnych, kociołki do użytku domowego, naczynia stołowe, termosy, 35
sprzedaż hurtowa i detaliczna z branży dotyczącej gospodarstwa domowego, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu artykułów gospodarstwa domowego, usługi reklamowe, reklama
za pośrednictwem Internetu i innych środków przekazu.
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(111) 329582
(220) 2014 03 13
(151) 2020 02 06
(441) 2014 06 23
(732) ROKOSA MAREK, ROKOSA ARKADIUSZ ROKO
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Roko
(540)

(210) 426030

(591) granatowy, biały
(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 materiały na protezy dentystyczne, 7 maszyny i urządzenia do celów techniki dentystycznej takie jak formierze, mieszadła, obcinarki, odlewarki, piaskarki, pinarki, wtryskarki, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami,
akcesoriami i urządzeniami branży techniki dentystycznej, materiałami na protezy dentystyczne, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej
artykułów,akcesoriów i urządzeń branży techniki dentystycznej, materiałów na protezy dentystyczne.
(111) 329583
(220) 2014 04 28
(210) 428014
(151) 2020 02 13
(441) 2014 08 18
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYSTIK WARSAW
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi
i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 329584
(220) 2014 04 28
(210) 428015
(151) 2020 02 13
(441) 2014 08 18
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYSTIK WARSAW
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania oraz usługi,-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 329585
(220) 2014 06 03
(210) 429583
(151) 2020 02 26
(441) 2014 09 15
(732) P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Potrzanowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WEST COAST PIT BULL
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 28
artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach.
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(111) 329586
(220) 2014 10 17
(210) 434646
(151) 2020 02 28
(441) 2015 02 02
(732) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LASU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Towarzystwo Przyjaciół Lasu
(510), (511) 31 choinki, drzewa jako rośliny, sadzonki, kora surowa,
krzewy, kwiaty naturalne, pnie drzew, rośliny ogrodowe, rośliny leśne, 35 badania opinii publicznej, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki,
prospekty, druki, próbki], publikowanie tekstów sponsorowanych,
39 dystrybucja książek, organizowanie wycieczek, 41 edukacja, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, szkoleń, warsztatów, zjazdów, organizowanie i prowadzenie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, kształcenie
praktyczne (pokazy), organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych,
publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, informacje
o wypoczynku, 42 badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, biologii, 44 chirurgia drzew, projektowanie krajobrazu, sadzenie drzew, usługi z zakresu szkółek roślinnych.
(111) 329587
(220) 2014 11 14
(210) 435707
(151) 2020 02 20
(441) 2015 03 02
(732) LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLFA LUBLIN
(510), (511) 10 przyrządy i wyroby medyczne z tworzyw sztucznych,
strzykawki dwuczęściowe i trzyczęściowe, przyrządy do przetaczania krwi, preparatów krwi, przyrządy do infuzji, przewody i dreny medyczne, przedłużacze, systemy dozujące do leków i elementy tych
systemów: dozowniki, dozowniki do aerozoli do celów medycznych,
aplikatory do leków: strzykawkowe, kieliszki, miarki, łyżeczki, kroplomierze, nakrętki dozujące na butelki, buteleczki z kroplomierzem,
aplikatury do pigułek, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, plastikowe opakowania farmaceutyczne, w tym: fiolki, ampułki, butelki, pudełka, pojemniki, słoiki, aparaty i instrumenty medyczne, maski anestezjologiczne, cewniki, igły do celów medycznych,
kaniule, wenflony, systemy do pobierania krwi, 37 usługi w zakresie
dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, przyrządów, wyrobów, aparatów,
urządzeń medycznych, usługi sterylizacji opakowań farmaceutycznych, 39 usługi w zakresie pakowania produktów medycznych i farmaceutycznych.
(111) 329588
(220) 2015 02 25
(210) 439452
(151) 2020 02 27
(441) 2015 06 08
(732) MIKO PAWEŁ TOMPLAN KONSTRUKCJE, Lubochnia (PL);
TOMPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lubochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOMPLAN
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski, szary, biały
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 pokrowce na pojazdy, pokrowce na łodzie, zabudowy
pojazdów samochodowych ciężarowych, przyczep i naczep samochodowych, zabudowy skrzyniowe, zabudowy kurtynowe, konstrukcje stelaży do zabudów pojazdów samochodowych, części zamiennie do zabudów pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,
nadwozia do pojazdów silnikowych, dachy do samochodów terenowych, spojlery do pojazdów samochodowych, przyczepy i naczepy
samochodowe, plandeki do przyczep i naczep samochodowych,,
22 plandeki, namioty, hale namiotowe, namioty handlowe, namioty
magazynowe, namioty tureckie, konstrukcje nośne do namiotów, 24
tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach. 		
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 329589
(220) 2016 06 02
(210) 457318
(151) 2020 02 04
(441) 2016 08 16
(732) DOM.DEVELOPER RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hotel Polanica
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie hotelami, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 41 organizowanie i obsługa imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
organizowanie i obsługa konferencji, zjazdów, sympozjów, kongresów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hotelarskie, prowadzenie lokali gastronomicznych,
usługi cateringowe, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi,
prowadzenie gabinetów odnowy biologicznej, salonów fryzjerskich
i kosmetycznych, udostępnianie sauny i solarium .
(111) 329590
(220) 2017 10 09
(151) 2019 12 23
(441) 2018 01 22
(732) HAŁAS PAULINA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKF Polski Katalog Firm
(540)

(210) 477429

(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej w formie katalogów przedsiębiorstw, usługi w zakresie
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu, wynajem
powierzchni reklamowej na stronach internetowych zawierających
katalogi przedsiębiorstw .
(111) 329591
(220) 2018 04 05
(210) 484505
(151) 2019 05 13
(441) 2018 12 27
(732) LISIEWSKA SYLWIA ARCYCIĘCIE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCYCIĘCIE fryzjer & manicure
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 44 usługi salonów fryzjerskich, manicure, usługi wizażystów.
(111) 329592
(220) 2018 07 10
(210) 488034
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 24
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Symago
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania w psychiatrii.
(111) 329593
(220) 2018 07 16
(210) 488248
(151) 2019 03 21
(441) 2018 10 01
(732) MAGNUS MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Środa Śląska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGNUS MEDICAL
(510), (511) 10 narzędzia chirurgiczne, narzędzia ginekologiczne,
narzędzia urologiczne, narzędzia plastyczne, narzędzia laryngologiczne, narzędzia laparoskopowe, narzędzia histeroskopowe, chirurgiczny hak automatyczny do wielu specjalizacji, morcelator ginekologiczny, ssaki do liposukcji, kontenery sterylizacyjne, 44 usługi
serwisu, regeneracji oraz naprawy narzędzi chirurgicznych.
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(111) 329594
(220) 2018 08 16
(210) 489430
(151) 2019 03 27
(441) 2018 11 05
(732) GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI EVEREST,
Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GUSTAB MANUFAKTURA WÓDEK I LIKIERÓW
(540)

(591) złoty, fioletowy
(531) 05.03.20, 06.01.04, 24.01.05, 24.01.11, 24.09.02, 24.09.05,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe
ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, bailiu (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.
(111) 329595
(220) 2018 09 03
(210) 490038
(151) 2019 02 04
(441) 2018 10 15
(732) LATAJKA DARIUSZ POLLABO STYLE TIME, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLLABO
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, biżuteria i wyroby jubilerskie, 35
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią, wyrobami jubilerskimi i kamieniami szlachetnymi, 36 wycena diamentów,
kamieni szlachetnych i metali szlachetnych, 37 naprawa i konserwacja
zegarów i zegarków, ponowne oprawianie biżuterii, oprawa kamieni
szlachetnych [naprawa], 42 testowanie, analiza i wycena towarów
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, certyfikacja diamentów,
projektowanie biżuterii, klasyfikowanie kamieni szlachetnych.
(111) 329596
(220) 2018 10 15
(210) 491600
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 26
(732) DYŃSKI MARCIN ADAM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BALUMA
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu-rowery, części i akcesoria
do wymienionych towarów, zawarte w tej klasie.
(111) 329597
(220) 2018 11 20
(151) 2019 08 08
(441) 2019 04 23
(732) ŻAK PIOTR, Polanów (PL);
JANCZURA WOJCIECH, Skopanie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLIWKA SANDOMIERSKA W CZEKOLADZIE
(540)

(210) 492857

(591) fioletowy, jasnofioletowy, żółty, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.07.14, 26.04.15, 26.04.18, 06.07.06
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(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, wyroby cukiernicze, pomady czekoladowe. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 329598
(220) 2018 12 30
(210) 494336
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 11
(732) BENEDEK RAFAŁ WAWRZYNIEC, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LADACO
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 działalność muzyczna, w szczególności: usługi kompozycji muzycznych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], usługi orkiestry, produkcja filmów, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie
książek, widowiska rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo,
usługi studia nagrań, organizowanie konkursów w zakresie edukacji
lub rozrywki, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie.
(111) 329599
(220) 2019 01 11
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) MOCZULSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FENOMEN
(540)

(210) 494670

(531) 27.05.01, 24.01.03, 24.01.13, 24.01.17
(510), (511) 18 torby sportowe, torby podróżne, torby turystyczne,
torebki, portfele, plecaki, parasole, saszetki, 25 odzież, odzież sportowa, nakrycia głowy, obuwie, bielizna osobista i kąpielowa, odzież
przeciwdeszczowa, buty sportowe, bokserki, kurtki, odzież ze skóry,
podkoszulki sportowe, rękawiczki, stroje plażowe.
(111) 329600
(220) 2019 01 11
(151) 2019 09 09
(441) 2019 04 23
(732) MOCZULSKI MARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSW
(540)

(210) 494671

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, nakrycia głowy, obuwie, bielizna osobista, bielizna kąpielowa, buty sportowe, bokserki, kurtki,
odzież ze skóry, podkoszulki sportowe, rękawiczki, stroje kąpielowe.

(111) 329601
(220) 2019 02 01
(151) 2019 09 06
(441) 2019 03 25
(732) PAŁKA NATALIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODWNĘTRZA
(540)

Nr 11/2020
(210) 495481

(591) ciemnoszary, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 architektura.
(111) 329602
(220) 2019 02 11
(210) 495829
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) ZIĘBOWICZ MARCIN MALABOO, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) malaboo
(540)

(591) niebieski, turkusowy, ciemnoturkusowy
(531) 29.01.13, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 18 torby, torby plażowe, kosmetyczki, zawiesia do noszenia niemowląt, nosidełka do noszenia niemowląt, chusty do noszenia
niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt, stelaże na plecy do noszenia dzieci, nosidełka kangurki niemowlęce, nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię,
torby do noszenia niemowląt przez ramię, torby do wózków, torby
na pieluszki, parasolki do wózków, parasole dla dzieci, 20 poduszki,
poduszki dziecięce, poduszki podpierające głowę dziecka, poduszki
do karmienia, pościel, z wyjątkiem bielizny pościelowej, pościel do łóżeczek dziecięcych, z wyjątkiem bielizny pościelowej, maty do kojców
dla niemowląt, maty do przewijania niemowląt, maty dziecięce
do spania, przewijaki dla niemowląt, platformy do przewijania niemowląt, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, pudełka drewniane lub plastikowe, pojemniki w postaci skrzynek wykonanych z drewna, pudełka z wyprawkami [z drewna lub
plastiku], meble, meble dziecięce, łóżka i łóżeczka dziecięce, bezpieczne łóżeczka dziecięce, łóżka składane dla dzieci, łóżka turystyczne dla
dzieci, materace, stoliki do przewijania niemowląt, kosze dla niemowląt, kosze do spania dla niemowląt, kosze do noszenia dzieci, kołyski
dla niemowląt, kołyski elektryczne dla niemowląt, leżaczki dziecięce
typu bujaki, wysokie krzesła dla dzieci, krzesła do karmienia dzieci,
półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, przenośne siedzenia kąpielowe
dla dzieci do wanien, krzesełka kąpielowe dla niemowląt, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], chodziki dla dzieci, siedzenia dla dzieci, siedziska samochodowe dla dzieci, regulowane foteliki nosidełka, torby-nosidełka
niemowlęce, 24 pościel, pościel dla niemowląt, koce, koce dziecięce,
koce wełniane, kołdry, narzuty, pokrowce na łóżeczka, poszwy na poduszki i kołdry, prześcieradła, śpiwory, śpiwory dla niemowląt, śpiwory
z kapturem, rożki dla niemowląt, płótno do przewijania niemowląt,
osłony do łóżek dziecięcych [pościel], narzuty do łóżeczek dziecięcych, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, zasłony, ręczniki, ręczniki
kąpielowe, ręczniki z kapturem, ręczniki dla dzieci, ręczniki niemowlęce, pudełka tekstylne, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, odzież ciążowa, buty dziecięce, buty niemowlęce, dziane buty dla niemowląt,
buciki z wełny, czapki dziecięce i niemowlęce [nakrycia głowy], ubra-
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nia dziecięce i niemowlęce, jednoczęściowe ubrania dla niemowląt
i małych dzieci, body dziecięce i niemowlęce, pajacyki, kombinezony,
koszulki dla dzieci, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, sukienki,
spodnie, skarpetki, rajstopy, bandany, szale, rękawiczki, czepki, kostiumy kąpielowe, odzież wierzchnia i przeciwdeszczowa, odzież letnia
i odzież zimowa, bielizna nocna dla dorosłych, dzieci i niemowląt, pidżamy, szlafroki, wyprawki [odzież], powijaki dla niemowląt, śliniaki
niepapierowe, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej artykułów takich, jak: torby, torby plażowe, kosmetyczki, zawiesia do noszenia niemowląt, nosidełka kangurki niemowlęce,
chusty do noszenia niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt, stelaże na plecy do noszenia dzieci, nosidełka do noszenia niemowląt
przez ramię, torby do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla
niemowląt do noszenia na ciele, torby do wózków, torby na pieluszki,
parasolki do wózków, parasole dla dzieci, poduszki, poduszki dziecięce, poduszki podpierające głowę dziecka, poduszki do karmienia, pościel, pościel do łóżeczek dziecięcych, maty do kojców dla niemowląt,
maty do przewijania niemowląt, maty dziecięce do spania, przewijaki
dla niemowląt, platformy do przewijania niemowląt, ochraniacze
na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, pudełka drewniane lub plastikowe, pojemniki w postaci skrzynek wykonanych z drewna, pudełka
z wyprawkami, meble, meble dziecięce, łóżka i łóżeczka dziecięce,
bezpieczne łóżeczka dziecięce, łóżka składane dla dzieci, łóżka turystyczne dla dzieci, materace, stoliki do przewijania niemowląt, kosze
dla niemowląt, kosze do spania dla niemowląt, kosze do noszenia
dzieci, kołyski dla niemowląt, kołyski elektryczne dla niemowląt, leżaczki dziecięce typu bujaki, wysokie krzesła dla dzieci, krzesła do karmienia dzieci, półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, przenośne siedzenia
kąpielowe dla dzieci do wanien, krzesełka kąpielowe dla niemowląt,
bramki zabezpieczające dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych,
chodziki dla dzieci, siedzenia dla dzieci, siedziska samochodowe dla
dzieci, regulowane foteliki nosidełka, torby-nosidełka niemowlęce,
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej artykułów takich, jak: pościel, pościel dla niemowląt, koce, koce dziecięce,
koce wełniane, kołdry, narzuty, pokrowce na łóżeczka, poszwy na poduszki i kołdry, prześcieradła, śpiwory, śpiwory dla niemowląt, śpiwory
z kapturem, rożki dla niemowląt, płótno do przewijania niemowląt,
osłony do łóżek dziecięcych, narzuty do łóżeczek dziecięcych, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, zasłony, ręczniki, ręczniki kąpielowe,
ręczniki z kapturem, ręczniki dla dzieci, ręczniki niemowlęce, pudełka
tekstylne, odzież, obuwie i nakrycia głowy, odzież ciążowa, buty dziecięce, buty niemowlęce, dziane buty dla niemowląt, buciki z wełny,
czapki dziecięce i niemowlęce [nakrycia głowy], ubrania dziecięce
i niemowlęce, jednoczęściowe ubrania dla niemowląt i małych dzieci,
body dziecięce i niemowlęce, pajacyki, kombinezony, koszulki dla
dzieci, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, sukienki, spodnie, skarpetki, rajstopy, bandany, szale, rękawiczki, czepki, kostiumy kąpielowe,
odzież wierzchnia i przeciwdeszczowa, odzież letnia i odzież zimowa,
bielizna nocna dla dorosłych, dzieci i niemowląt, pidżamy, szlafroki,
wyprawki [odzież], powijaki dla niemowląt, śliniaki niepapierowe, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej artykułów
takich, jak: pieluszki papierowe, pieluszki celulozowe, pieluszki materiałowe, pieluszki jednorazowe, pieluszki dla dzieci, pieluszki dla niemowląt, pieluchomajtki dziecięce, otulacze do pieluch, kokony dla
niemowląt, wózki dla niemowląt, wózki dla dzieci, wózki dziecięce spacerowe, akcesoria do wózków dla niemowląt, akcesoria do wózków dla
dzieci, foteliki samochodowe dla dzieci i niemowląt, szelki i pasy bezpieczeństwa do pojazdów dla dzieci I niemowląt, wanienki dla niemowląt, szczotki, gąbki, szczotki do włosów i do paznokci dla dzieci
i niemowląt, szczoteczki do zębów dla dzieci, drobne przyrządy i pojemniki dla gospodarstwa domowego, pojemniki, kosze, miski, naczynia, sztućce, śliniaki, talerze, szklanki, kubki, butelki, bidony, maty edukacyjne, zabawki, zabawki pluszowe, zabawki z tworzyw sztucznych
do użytku w wannie, gry planszowe, przytulanki, gryzaki, grzechotki,
zawieszki, lampki na choinkę, lampki nocne, oświetlenie wewnętrzne,
latarki, części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów,
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej artykułów takich, jak: żywność dla dzieci i niemowląt, napoje dla dzieci
i niemowląt, suplementy diety dla dzieci i niemowląt, witaminy dla
dzieci i niemowląt, probiotyki i prebiotyki dla dzieci i niemowląt, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży prowadzone
za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej,

73

usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag
i transparentów, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji
sprzedaży oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym i marketingowym,
świadczone za pomocą stron internetowych i mediów społecznościowych, usługi public relations, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów,
prospektów i broszur, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów
w celach reklamowych i promocyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług .

(111) 329603
(220) 2019 03 08
(151) 2019 11 14
(441) 2019 06 24
(732) BARAŃSKA DOROTA, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SiRbud
(540)

(210) 496874

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 37 budowa fabryk, budowa i konserwacja rurociągów,
budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów towarowych, budownictwo, ciesielstwo izolowanie budynków, konsultacje
budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych montaż rusztowań murarstwo nadzór budowlany,
rozbiórka budynków tapetowanie tynkowanie układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie usługi doradztwa
budowlanego, usługi hydrauliczne, wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 329604
(220) 2019 03 07
(210) 496895
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 29
(732) ZIÓŁKOWSKI MICHAŁ PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CREOTOY
(510), (511) 28 klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć, klocki do zabawy [konstrukcyjne], pokoiki dla lalek, układanki [puzzle].
(111) 329605
(220) 2019 05 20
(210) 500026
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 09
(732) VS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pub|Sklep STARY ELF Sklep|Pub VS Group 2019 STARY ELF
2019 Piwo z Beczki
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02, 26.04.18, 07.15.08, 19.01.01, 19.01.05
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 43 usługi kateringowe, usługi
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, tymczasowe zakwaterowanie, usługi agencji
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w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, usługi barowe, usługi koktajlbarów, usługi hotelowe,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi kawiarni, usługi
hoteli i moteli, motele, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, usługi snack-barów, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajem budynków przenośnych,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami].

(111) 329606
(220) 2019 05 27
(210) 500327
(151) 2020 01 16
(441) 2019 09 23
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Gripactive Complex
(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) 329607
(220) 2019 05 28
(210) 500365
(151) 2019 12 31
(441) 2019 09 09
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Gripex HOT
(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 ust-
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nej 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) 329608
(220) 2019 05 28
(210) 500367
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gripex CONTROL
(540)

(591) biały, czerwony, żółty, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 19.13.21, 26.11.03, 26.11.09
(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

Nr 11/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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) 329609
(220) 2019 05 28
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRAPIRYNA PLUS
(540)
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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) 329610
(220) 2019 05 28
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artresan OPTIMA 1 DAY
(540)

(210) 500369

(210) 500368

(591) granatowy, niebieski, zielony, żółty
(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23
(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,

(591) zielony, szary, biały, czerwony
(531) 02.09.22, 25.07.23, 26.04.04, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.14, 26.01.01, 26.01.05, 25.01.15
(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.
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(111) 329611
(220) 2019 05 28
(210) 500391
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) KANCELARIA SYNDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBBC Restructuring & Bankruptcy Business Center
(540)

(591) czarny, żółty, ciemnozielony, złoty
(531) 27.05.01, 26.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, badania prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich.
(111) 329612
(220) 2019 05 28
(151) 2020 01 02
(441) 2019 09 09
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 500401

(591) biały, żółty, niebieski, zielony
(531) 26.02.03, 29.01.14, 11.03.03, 01.15.23
(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
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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) 329613
(220) 2019 05 29
(210) 500459
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ApoD3+K2
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety.
(111) 329614
(220) 2019 05 29
(210) 500479
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) BIOXON LABORATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOTANIC HELP
(540)

(591) czerwony, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.16, 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, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
(111) 329615
(220) 2019 05 31
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 500578

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 03.09.02, 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
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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) 329616
(220) 2019 05 31
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 500581

(591) biały, niebieski, granatowy, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 03.09.02, 26.11.03, 26.11.09, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycz-
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nego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 329617
(220) 2019 06 04
(210) 500699
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 26
(732) ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CIAOCARE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne,
pianki-kosmetyki, kosmetyki do włosów, kosmetyki w postaci płynów, olejki do ciała-kosmetyki, środki kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, ciała i włosów, płynne kremy-kosmetyki, kosmetyki w formie
mleczek, kosmetyki do użytku osobistego, olejki esencjonalne, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, kosmetyki przeznaczone
do suchej skóry, kremy odżywcze i nawilżające, lotiony do celów
kosmetycznych, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych,
mgiełki kosmetyczne, mydełka, mydła, peelingi do twarzy-kosmetyki, olejki do celów kosmetycznych, środki do oczyszczania skóry
twarzy-kosmetyki, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki
do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania włosów,
lakiery do utrwalania fryzury, pomady do celów kosmetycznych,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, środki do higieny jamy
ustnej, preparaty odświeżające do higieny osobistej, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, serum kosmetyczne, szampony, produkty toaletowe,
żele, żele do włosów, olejki eteryczne, 10 elektromedyczne przyrządy diagnostyczne, medyczne przyrządy diagnostyczne, okulistyczne
przyrządy diagnostyczne, elektrofizjologiczne cewniki diagnostyczne, narzędzia do diagnostyki medycznej, urządzenia do diagnostyki
guzów, przyrządy diagnostyczne krążeniowo-oddechowe, ultradźwiękowe medyczne urządzenia diagnostyczne, urządzenia do diagnozowania chorób neurologicznych, przyrządy diagnostyczne
do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, instrumenty medyczne, medyczne przyrządy terapeutyczne,
elektroniczne przyrządy medyczne, medyczne urządzenia rentgenowskie, medyczne aparaty ortopedyczne, medyczne narzędzia
ręczne, skanery do diagnostyki medycznej, ultradźwiękowa aparatura medyczna, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, przyrządy medyczne do leczniczego monitorowania lekarstw,
urządzenia do podawania lekarstw przez inhalację, przyrządy do dożylnego podawania lekarstw do celów medycznych.
(111) 329618
(220) 2019 07 11
(210) 501277
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) NSG TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-cab
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 budynki przenośne niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, ścianki działowe niemetalowe, budki telefoniczne niemetalowe, przenośne, niemetalowe,
wewnętrzne budki telefoniczne, przenośne, modułowe sale konferencyjne niemetalowe, przenośne, modułowe kapsuły na spotkania
niemetalowe, budynki niemetalowe w postaci kabin, 20 meble, meble biurowe, przenośne ścianki biurowe, przesuwne ścianki działowe
do pokoi, krzesła, przegrody meblowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna budek telefonicznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna modułowych sal konferencyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli.
(111) 329619
(220) 2019 06 17
(210) 501280
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) GWIZDOWSKA KATARZYNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Subsidium
(510), (511) 35 rachunkowość, doradztwo podatkowe [rachunkowość],
księgowość i rachunkowość, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość, w szczególności księgowość, dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, rachunkowość na rzecz osób trzecich,
rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość], doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], usługi w zakresie księgowości i rachunkowości,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, usługi
doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, skomputeryzowane ustalanie wysokości
podatku [rachunkowość], przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, planowanie
podatkowe [rachunkowość], rachunkowość komputerowa, księgowość,
księgowość administracyjna, skomputeryzowana księgowość, księgowanie kosztów, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi biznesowe biegłych księgowych, księgowość i prowadzenie ksiąg,
doradztwo księgowe w zakresie podatków, usługi księgowe związane
ze ściąganiem należności, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań
podatkowych, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, audyt
finansowy, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie bilansów finansowych, audyt sprawozdań finansowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, konsultacje
dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych, doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, obsługa kadrowo-płacowa dla podmiotów trzecich, doradztwo w zakresie
zarządzania kadrami, spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich,
administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy płac, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu
określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk,
przygotowanie listy płac, sporządzanie listy płac, przygotowywanie
pakietów płacowych, komputerowe sporządzanie listy płac, pomoc
w sporządzaniu listy płac, usługi w zakresie sporządzania listy płac, sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], usługi doradcze w zakresie sporządzania listy płac, przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich],
zarządzanie planami emerytalnymi pracowników, zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, zarządzanie planami świadczeń
socjalnych dla pracowników, wsparcie dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w sprawach z zakresu
działalności gospodarczej, prowadzenie rejestru pracowników i osób
zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych [dla osób trzecich], prowadzenie ocen ryzyka zawodowego, doradztwo dla podmiotów trzecich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, państwowego
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowniczych planów
kapitałowych oraz kadr i płac, doradztwo dla podmiotów trzecich w zakresie przygotowywania dokumentacji do ZUS, doradztwo dla podmiotów trzecich w zakresie prowadzenia teczek osobowych pracowników
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i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, doradztwo dla podmiotów trzecich w zakresie sporządzanie wniosków w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

(111) 329620
(220) 2019 06 27
(210) 501607
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM NA KURKOWEJ
(540)

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.13.01, 29.01.12
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35
reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa,
zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości,
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami,
organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie,
także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet,
usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam również w sieci on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji
budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży,
najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego,
usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi:
administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową,
miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, 37 usługi developerskie związane
z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów inżynierskich .
(111) 329621
(220) 2019 07 01
(210) 501720
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DON GIULIANO
(510), (511) 30 cheeseburgery, gotowe potrawy na bazie makaronu,
kanapki z parówką jako hot dogi, pesto jako sos, pizza, sosy do makaronów, spaghetti.
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(111) 329622
(220) 2019 07 05
(210) 501899
(151) 2020 02 19
(441) 2019 10 28
(732) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANTI E.lite+
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.04, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.22, 25.05.02, 27.05.01,
26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 24.13.25, 29.01.13, 27.05.24
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach,
filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze
zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca
przed wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed
wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe na ubranie zapobiegające wypadkom
drogowym, kombinezony dla nurków, baterie, akumulatory, lampy
optyczne, 25 antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety, bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa,
bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty, buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez daszka, czapki z daszkiem, odzieżowe
wyroby dziewiarskie, dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury
do ubrań, karczki koszul, czepki kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki,
kieszenie do odzieży, kołnierzyki, kombinezony, kombinezony dla
narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie, koszulki,
majtki, mankiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skory, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie,
opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży,
paski do butów, peleryny, pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy
ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy, rękawice jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, slipy, spodenki, spodnie,
stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki,
trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia,
ocieplacze jako odzież, ocieplacze jako odzież dla nurków, kombinezony do windsurfingu, triathlonu, surfingu.
(111) 329623
(220) 2019 07 05
(210) 501900
(151) 2020 02 21
(441) 2019 10 28
(732) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANTI E.motion+
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 24.13.25, 25.05.02, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.04.04,
26.04.10, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach,
filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze
zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca przed
wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież ognioodporna, pasy
ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, maski spawalnicze,
tarcze odblaskowe na ubranie zapobiegające wypadkom drogowym,
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kombinezony dla nurków, baterie, akumulatory, lampy optyczne, 25
antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety,
bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty, buty sznurowane, chodaki, czapki,
czapki bez daszka, czapki z daszkiem, odzieżowe wyroby dziewiarskie,
dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich,
kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul, czepki
kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki,
kombinezony, kombinezony dla narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie, koszulki, majtki, mankiety ubrań, marynarki,
mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skory,
ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle
ranne, paski do odzieży, paski do butów, peleryny, pelisy, płaszcze,
podszewki jako elementy ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy,
rękawice jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki,
slipy, spodenki, spodnie, stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki, trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty,
ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki do obuwia, wkładki
wewnętrzne do obuwia, ocieplacze jako odzież, ocieplacze jako odzież
dla nurków, kombinezony do windsurfingu, triathlonu, surfingu.

(111) 329624
(220) 2019 07 05
(210) 501901
(151) 2020 02 19
(441) 2019 10 28
(732) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E.LITE SANTI
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.16,
26.04.22, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach,
filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze
zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca przed
wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież ognioodporna, pasy
ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, maski spawalnicze,
tarcze odblaskowe na ubranie zapobiegające wypadkom drogowym,
kombinezony dla nurków, baterie, akumulatory, lampy optyczne, 25
antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety,
bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty, buty sznurowane, chodaki, czapki,
czapki bez daszka, czapki z daszkiem, odzieżowe wyroby dziewiarskie,
dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich,
kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul, czepki
kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki,
kombinezony, kombinezony dla narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie, koszulki, majtki, mankiety ubrań, marynarki,
mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skory,
ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle
ranne, paski do odzieży, paski do butów, peleryny, pelisy, płaszcze,
podszewki jako elementy ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy,
rękawice jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki,
slipy, spodenki, spodnie, stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki, trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty,
ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki do obuwia, wkładki
wewnętrzne do obuwia, ocieplacze jako odzież, ocieplacze jako odzież
dla nurków, kombinezony do windsurfingu, triathlonu, surfingu.
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(111) 329625
(220) 2019 07 05
(210) 501902
(151) 2020 02 19
(441) 2019 10 28
(732) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENDURO SANTI
(540)

(591) czarny, żółty, szary
(531) 26.02.18, 26.04.04, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach,
filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze
zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca
przed wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed
wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe na ubranie zapobiegające wypadkom
drogowym, kombinezony dla nurków, baterie, akumulatory, lampy
optyczne, 25 antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety, bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa,
bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty, buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez daszka, czapki z daszkiem, odzieżowe
wyroby dziewiarskie, dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury
do ubrań, karczki koszul, czepki kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki,
kieszenie do odzieży, kołnierzyki, kombinezony, kombinezony dla
narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie, koszulki,
majtki, mankiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skory, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie,
opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży,
paski do butów, peleryny, pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy
ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy, rękawice jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, slipy, spodenki, spodnie,
stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki,
trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia,
ocieplacze jako odzież, ocieplacze jako odzież dla nurków, kombinezony do windsurfingu, triathlonu, surfingu.
(111) 329626
(220) 2019 07 05
(210) 501903
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 09
(732) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESPACE SANTI
(540)

(591) szary, czarny
(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach,
filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze
zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca
przed wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed
wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe na ubranie zapobiegające wypadkom
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drogowym, kombinezony dla nurków, baterie, akumulatory, lampy
optyczne, 25 antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety, bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa,
bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty, buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez daszka, czapki z daszkiem, odzieżowe
wyroby dziewiarskie, dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury
do ubrań, karczki koszul, czepki kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki,
kieszenie do odzieży, kołnierzyki, kombinezony, kombinezony dla
narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie, koszulki,
majtki, mankiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skory, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie,
opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży,
paski do butów, peleryny, pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy
ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy, rękawice jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, slipy, spodenki, spodnie,
stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki,
trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia,
ocieplacze jako odzież, ocieplacze jako odzież dla nurków, kombinezony do windsurfingu, triathlonu, surfingu.

(111) 329627
(220) 2019 07 05
(210) 501904
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 09
(732) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SmartSeals
(540)

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach,
filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze
zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca przed
wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież ognioodporna, pasy
ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, maski spawalnicze,
tarcze odblaskowe na ubranie zapobiegające wypadkom drogowym,
kombinezony dla nurków, baterie, akumulatory, lampy optyczne, 25
antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety,
bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty, buty sznurowane, chodaki, czapki,
czapki bez daszka, czapki z daszkiem, odzieżowe wyroby dziewiarskie,
dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich,
kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul, czepki
kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki,
kombinezony, kombinezony dla narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie, koszulki, majtki, mankiety ubrań, marynarki,
mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skory,
ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle
ranne, paski do odzieży, paski do butów, peleryny, pelisy, płaszcze,
podszewki jako elementy ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy,
rękawice jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki,
slipy, spodenki, spodnie, stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki, trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty,
ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki do obuwia, wkładki
wewnętrzne do obuwia, ocieplacze jako odzież, ocieplacze jako odzież
dla nurków, kombinezony do windsurfingu, triathlonu, surfingu.
(111) 329628
(220) 2019 07 05
(210) 501909
(151) 2020 02 19
(441) 2019 10 28
(732) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANTI E.Motion
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.16,
26.04.22, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach,
filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze
zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca
przed wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed
wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe na ubranie zapobiegające wypadkom
drogowym, kombinezony dla nurków, baterie, akumulatory, lampy
optyczne, 25 antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety, bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa,
bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty, buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez daszka, czapki z daszkiem, odzieżowe
wyroby dziewiarskie, dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury
do ubrań, karczki koszul, czepki kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki,
kieszenie do odzieży, kołnierzyki, kombinezony, kombinezony dla
narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie, koszulki,
majtki, mankiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie,
opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży,
paski do butów, peleryny, pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy
ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy, rękawice jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, slipy, spodenki, spodnie,
stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki,
trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia,
ocieplacze jako odzież, ocieplacze jako odzież dla nurków, kombinezony do windsurfingu, triathlonu, surfingu.
(111) 329629
(220) 2019 07 08
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 12
(732) HAIR PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAIR ME. EXCLUSIVE HAIR EXTENSIONS
(540)

(210) 501982

(591) biały, czarny, jasnobrązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
24.17.01, 24.17.02, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 26 kosmyki włosów, ludzkie włosy, spinki [klamerki]
do włosów, peruki, syntetyczne treski, szydełka, szydło do przewlekania tasiemek lub sznurków, tupety, peruczki, włosy do przedłużania, wsuwki do włosów.
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(111) 329630
(220) 2019 07 09
(210) 502060
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 19
(732) KALERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaLerT
(540)

(531) 26.04.03, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, telefoniczne
urządzenia nadawcze, urządzenia monitorujące, inne niż do celów
medycznych, urządzenia systemu GPS.
(111) 329631
(220) 2019 07 12
(151) 2020 02 25
(441) 2019 10 07
(732) GALOCH AGNIESZKA INVEST, Bogdałów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uniejowianka
(540)

(210) 502183

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 woda, woda (napoje), woda pitna, woda stołowa,
woda gazowana, woda mineralna, woda źródlana.
(111) 329632
(220) 2019 07 18
(210) 502479
(151) 2020 01 16
(441) 2019 09 23
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Miralo. Siła spokoju
(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, 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 składające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych,
preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku
medycznego, biologiczne kultury tkankowe 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, implanty chirurgiczne składające
się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów medycznych,
ręczne spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów me-
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dycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki
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 dzieci i niemowląt,
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 chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, 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) 329633
(220) 2019 07 22
(210) 502586
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) WRÓBLEWSKA ALEKSANDRA OLSIKOWA, Łódź (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)
(540)

(591) biały, jasnobrązowy, brązowy
(531) 03.04.11, 29.01.13
(510), (511) 9 dane zapisane elektronicznie, nośniki danych zawierające typograficzne kroje czcionek, zapisane pliki danych, animowane
filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, biuletyny
elektroniczne do pobrania, e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia,
do pobrania, filmy do pobrania, filmy rysunkowe animowane, filmy
wideo, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, grafiki komputerowe do pobrania, komiksy do pobrania, książki elektroniczne
do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu,
książki zapisane na płytach, nagrane dyski wideo, nagrane płyty CD
ROM, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty DVD, nagrania audio i wideo,
nagrania multimedialne, nagrania wideo, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo z filmami, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, pobieralne broszury elektroniczne, podcasty, podcasty do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie
programu komputerowego, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci magazynów, publikacje elektroniczne zarejestrowane
na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne, do pobrania,
płyty nagrane z obrazami, płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, tygodniowe
publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, wzory
projektów graficznych do pobrania, futerały na elektroniczne notesy,
futerały na telefony, futerały na tablety, futerały na laptopy, futerały
na okulary, futerały na telefony komórkowe, futerały przystosowane
do notebooków, futerały przystosowane do komputerów, futerały
na telefony [specjalnie dopasowane], futerały przystosowane do komputerów typu netbook, futerały do telefonów komórkowych ze skóry
lub z imitacji skóry, futerały do telefonów komórkowych z materiału
lub z materiałów tekstylnych, tablety graficzne, tablety, komputer tablet, tablety cyfrowe, tablety graficzne [digitizery], oprogramowanie
do tabletów, pokrowce do tabletów, etui do tabletów, skórzane etui
na tablety, pokrowce z klapką do tabletów, 16 książeczki do kolorowania dla dorosłych, materiały drukowane, papier i karton, obrazy, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, portrety, prace
malarskie i kaligraficzne, reprodukcje obrazów, rysunki, rysunki graficzne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architek-
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toniczne, ilustrowane albumy, książki do rysowania, komiksy japońskie [manga], książki z grafiką, książki z obrazkami, notesy na zapiski,
powieści graficzne, powieści graficzne typu manga, afisze, plakaty,
druki w formie obrazów, drukowane materiały piśmienne, drukowane
opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, historyjki obrazkowe, kalendarze ścienne, karty
obrazkowe, karykatury, komiksy, książeczki do kolorowania, lekcje
drukowane, naklejki [kalkomanie], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], odbitki kolorowe, plakaty wykonane z papieru, odbitki,
oprawione plakaty, papierowe wyroby artystyczne, plakaty z kartonu,
podręczniki instruktażowe, podręczniki pomocnicze do nauki, podręczniki instruktażowe do celów nauczania, publikacje drukowane,
szkice, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, reprodukcje
graficzne dzieł sztuki, tatuaże zmywalne, tatuaże usuwalne [kalkomanie], transparenty z papieru, materiały do rysowania, materiały przeznaczone dla artystów, szablony do rysowania [zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe,
kalendarze na biurko, kartki do notowania, kartki papieru do robienia
notatek, kołonotatniki, notatniki, notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notesy [artykuły papiernicze], pamiętniki, dzienniki, papierowe
artykuły piśmienne, przylepne kartki na notatki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, bloczki notatnikowe, publikacje edukacyjne,
drukowane materiały edukacyjne, 28 zabawki, 35 usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: komiksy japońskie
[manga], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na laptopy, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: futerały na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na telefony
komórkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: futerały przystosowane do notebooków, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały przystosowane do komputerów, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: futerały na telefony [specjalnie dopasowane], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały przystosowane do komputerów typu netbook, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: tablety graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: tablety, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: komputer tablet, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablety cyfrowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablety graficzne [digitizery], usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: oprogramowanie do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pokrowce do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: etui do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: skórzane etui na tablety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pokrowce z klapką do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały drukowane, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: papier
i karton, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: obrazy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: obrazy
i zdjęcia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: portrety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: prace malarskie i kaligraficzne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje obrazów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rysunki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: rysunki graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ilustrowane albumy, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: książki do rysowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki z grafiką, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki z obrazkami, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: notesy na zapiski, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: powie-

Nr 11/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ści graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: powieści graficzne typu manga, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: afisze, plakaty, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: druki
w formie obrazów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane materiały piśmienne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane reprodukcje dzieł sztuki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: historyjki obrazkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze ścienne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: karty obrazkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: karykatury, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: komiksy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książeczki do kolorowania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książeczki do kolorowania dla dorosłych, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: lekcje drukowane, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: naklejki
[kalkomanie], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: nalepki, naklejki [materiały piśmienne], usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: odbitki kolorowe,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
odbitki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: oprawione plakaty, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: papierowe wyroby artystyczne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: plakaty
wykonane z papieru, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: plakaty z kartonu, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: podręczniki instruktażowe,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
podręczniki pomocnicze do nauki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki instruktażowe do celów nauczania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje drukowane, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: szkice, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje fotograficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: reprodukcje graficzne dzieł sztuki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tatuaże zmywalne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: transparenty z papieru, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: tatuaże usuwalne [kalkomanie], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do rysowania, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały przeznaczone dla artystów,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
szablony do rysowania [zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze kieszonkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze na biurko,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
kartki do notowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kartki papieru do robienia notatek, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kołonotatniki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
notatniki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notatniki ilustrowane, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: notatniki [notesy], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notesy [artykuły papiernicze], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: pamiętniki, dzienniki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: papierowe artykuły piśmienne,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
przylepne kartki na notatki, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bloczki notatnikowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje edukacyjne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane materiały edukacyjne, usługi handlu detalicznego on-line obejmującego
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nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi
handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej związane
z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dane zapisane elektronicznie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nośniki danych
zawierające typograficzne kroje czcionek, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zapisane pliki danych,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
biuletyny elektroniczne do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: e-booki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: filmy do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: filmy rysunkowe animowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: komiksy do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: filmy wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: grafika do pobrania
do telefonów komórkowych, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: grafiki komputerowe do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki elektroniczne do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki zapisane na płytach, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrane dyski wideo,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
nagrane płyty CD ROM, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrane płyty CD-i, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrane płyty DVD,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
nagrania audio i wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania multimedialne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
nagrania wideo do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: nagrania wideo z filmami, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: pobieralne broszury elektroniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podcasty, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: podcasty do pobrania, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne,
do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: płyty nagrane z obrazami, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje w formie elektronicznej do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wzory projektów graficznych do pobrania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały
na elektroniczne notesy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na telefony, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na tablety, 38
transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [ka-
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mery internetowe], komunikacja za pośrednictwem blogów on-line,
41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tworzenie filmów rysunkowych, nauka rysowania, produkcja programów telewizyjnych
na żywo do celów edukacyjnych, usługi edukacyjne, szkolenia edukacyjne, publikowanie książek edukacyjnych, publikacja materiałów
edukacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, opracowywanie
materiałów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne związane z malowaniem, produkcja filmów
w celach edukacyjnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów
edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo,
produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne,
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych
transmitowanych za pomocą kamery internetowej, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie rozrywki on-line, publikowanie materiałów
multimedialnych online, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line,
usługi nauki na odległość świadczone on-line, zapewnianie zajęć on-line dla niewielkiej grupy uczniów, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania],
udostępnianie komiksów on-line, nie do pobrania, udostępnianie powieści graficznych on-line, nie do pobrania, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania).

(111) 329634
(220) 2019 07 22
(210) 502593
(151) 2020 01 16
(441) 2019 09 23
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULUBIONE POLSKIE SMAKI
(540)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje niegazowane, musujące lub gazowane, wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane,
napoje aromatyzowane, napoje o smaku owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne, nektary, lemoniady, oranżada, tonic,
napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące,
syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów
bezalkoholowych, piwo.
(111) 329635
(220) 2019 06 03
(210) 500623
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CICHO wSZA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, olejki esencjonalne, zestawy
kosmetyków, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające,
lotiony do celów kosmetycznych, maski do włosów, maści do celów
kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mydełka, mydła, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki
do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania włosów,
lakiery do utrwalania fryzury, pomady do celów kosmetycznych, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne
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do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów,
serum kosmetyczne, szampony, produkty toaletowe nielecznicze,
żele, żele do włosów, olejki eteryczne, 5 preparaty leczące wszawicę
[pedikulicydy], produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, szampony przeciw wszom, aromatyczne i balsamiczne
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycznych,
oleje lecznicze, insektycydy, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych i medycznych zwalczające wszy, preparaty do leczenia przeciw wszom, maści lecznicze
zwalczające wszy, oleje dla celów leczniczych, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze,
preparaty farmaceutyczne, preparaty zwalczające wszy we włosach,
lecznicze napary, płyny przeciw wszawicy, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry głowy, gumki do włosów nasączone preparatem przeciw wszom do celów medycznych, 10 grzebienie do wyczesywania wszy, grzebienie do usuwania wszy, 26 gumki do włosów.

(111) 329636
(220) 2019 06 03
(210) 500626
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Optymist
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza,
herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, kosmetyki
zdrowotne do celów leczniczych, kosmetyki dermatologiczne do celów
leczniczych, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele
do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów
leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały
opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(111) 329637
(220) 2019 06 03
(210) 500632
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) HABYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasło (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FIZJOTEC
(510), (511) 10 meble dla celów medycznych, w tym stoły rehabilitacyjne, artykuły ortopedyczne, łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, szyny do rehabilitacji kończyn, 20 stoły do masażu,
łóżka drewniane, łózka metalowe.
(111) 329638
(220) 2019 07 22
(210) 502594
(151) 2020 01 16
(441) 2019 09 23
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA BAZIE NATURALNEJ WODY MINERALNEJ
(540)

(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.21,
26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje niegazowane, musujące lub gazowane, wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane,

Nr 11/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

napoje aromatyzowane, napoje o smaku owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne, nektary, lemoniady, oranżada, tonic,
napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące,
syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów
bezalkoholowych, piwo.

(111) 329639
(220) 2019 07 25
(210) 502737
(151) 2020 02 25
(441) 2019 10 14
(732) BEDNARSKI GRZEGORZ LIMDREAM, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIMDREAM
(510), (511) 9 elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, roboty edukacyjne, 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, pudełka z drewna, tabliczki
wykonane z drewna, rzeźby wykonane z drewna, ozdoby ścienne
z drewna, ozdobne modele wykonane z drewna, ozdobne rzeźby wykonane z drewna, dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, 42
wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, projektowanie
maszyn specjalistycznych, wzornictwo przemysłowe wspomagane
komputerowo, usługi projektowania graficznego wspomaganego
komputerowo, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo.
(111) 329640
(220) 2019 08 01
(210) 503012
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) JAKOB HABERFELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM, 1804 ZGODA Rye Vodka
wódka żytnia KOSHER Polish Craft Distillery
(540)

(591) ciemnoszary, jasnoszary, czarny, złoty, niebieski
(531) 07.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.03, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki czyste
na bazie spirytusu etylowego wysokiej jakości pochodzenia rolniczego, alkohole wysokoprocentowe, aperitify, koktajle.
(111) 329641
(220) 2019 08 01
(210) 503014
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) JAKOB HABERFELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM, 1804 PIOŁUNÓWKA Herbal
Liqueur likier ziołowy KOSHER Polish Craft Distillery
(540)

(591) ciemnoszary, jasnoszary, czarny, złoty, czerwony
(531) 07.01.14, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 32 syropy i ekstrakty do sporządzania napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki, likiery, ekstrakty alkoholowe, koktajle, aperitify, drinki alkoholowe, nalewki, napoje alkoholowe z zawartością owoców, napoje alkoholowe z zawartością ziół.
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(111) 329642
(220) 2019 08 01
(210) 503023
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) JAKOB HABERFELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM, 1804 ORZECHÓWKA Walnut
Liqueur likier orzechowy KOSHER Polish Craft Distillery
(540)

(591) ciemnoszary, jasnoszary, czarny, złoty
(531) 07.01.14, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 32 syropy i ekstrakty do sporządzania napojów, 33 napoje alkoholowe smakowe (z wyjątkiem piwa), ekstrakty alkoholowe,
koktajle, aperitify, drinki alkoholowe, nalewki, likiery.
(111) 329643
(220) 2019 08 01
(210) 503034
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 07
(732) JAKOB HABERFELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM, 1804 MIODONKA Honey
Vodka wódka miodowa KOSHER Polish Craft Distillery
(540)

(591) ciemnoszary, jasnoszary, czarny, złoty, pomarańczowy
(531) 07.01.14, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.03
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje na bazie miodu, 33 napoje alkoholowe smakowe (z wyjątkiem piwa), ekstrakty alkoholowe, koktajle, aperitify, drinki alkoholowe, nalewki, likiery, napoje alkoholowe
z zawartością owoców.
(111) 329644
(220) 2019 08 06
(210) 503186
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732) WYREMBSKI KRZYSZTOF P.H.U. FARMER, Błaszki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M3 MEBLE
(540)

(591) czerwony, czarny, szary
(531) 26.04.01, 26.05.01, 26.07.19, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług.
(111) 329645
(220) 2019 08 13
(210) 503436
(151) 2020 02 03
(441) 2019 09 30
(732) AGERONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dary słońca
(510), (511) 29 chrupki owocowe, dżemy, galaretki jadalne, przecier
pomidorowy, koncentraty, masło, krem na bazie masła, produkty
mleczne, mleko, sery, oleje jadalne, owoce konserwowane, galaretki
owocowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, tłuszcze jadalne.
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(111) 329646
(220) 2019 08 13
(210) 503456
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 07
(732) TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lajt mobile
(540)

(591) szary, jasnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne.
(111) 329647
(220) 2019 08 14
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) LAŚKIEWICZ DARIUSZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEESE PIZZA
(540)

(210) 503501

(591) czarny, biały, pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony
(531) 08.07.04, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem usługi barowe usługi
restauracyjne.
(111) 329648
(220) 2019 08 14
(210) 503504
(151) 2020 02 14
(441) 2019 10 21
(732) MOLALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE HOME CLUB LUZZTRO
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi klubów, usługi klubów nocnych, usługi klubowe,
usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, świadczenie usług w zakresie klubów towarzyskich, usługi klubów towarzyskich do celów
rozrywkowych, usługi rozrywkowe świadczone w klubach nocnych,
usługi dyskotek, dyskoteki, prowadzenie dyskotek, usługi związane
z dyskotekami, usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, imprezy taneczne, organizacja imprez rozrywkowych, zapewnianie imprez
rekreacyjnych, planowanie specjalnych imprez, organizowanie imprez
tanecznych, organizowanie imprez muzycznych, prowadzenie imprez rozrywkowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, publikacja
kalendarzy imprez, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, usługi imprez muzycznych
na żywo, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, prezentacja imprez
rozrywkowych na żywo, planowanie i przeprowadzanie imprez, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, rezerwacja sal na imprezy
rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja
biletów na imprezy rozrywkowe, obsługa gości na imprezach roz-

Nr 11/2020

rywkowych, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, informacja o biletach
na imprezy rozrywkowe, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, zamawianie artystów estradowych na imprezy, usługi
agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi w zakresie
inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi w zakresie firmowych
imprez dla klientów lub pracowników, udzielanie informacji na temat
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, usługi miksowania muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez
muzyków, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, usługi
artystów estradowych świadczone przez muzyków, rozrywka, usługi
rozrywkowe, organizowanie rozrywki, usługi rozrywki dźwiękowej, informacja o rozrywce, rozrywka z udziałem muzyki, rozrywka w postaci
koncertów, usługi rozrywkowe na żywo, usługi w zakresie organizacji
rozrywki, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu
rozrywkowego, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych,
usługi w zakresie oświetlenia scenicznego do celów rozrywkowych,
usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, przygotowywanie efektów
specjalnych w celach rozrywkowych, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, rozrywka w postaci występów
tanecznych na żywo.

(111) 329649
(220) 2019 08 15
(210) 503527
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 21
(732) TONDER MATEUSZ POLAND MEDIA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLAND MEDIA
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie wielkoformatowe, drukowanie
cyfrowe, druk sitowy, druk typograficzny, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, drukowanie fotograficzne, drukowanie
fotograwiury, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, drukowanie
reklam, drukowanie szablonów, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, nadrukowywanie na zamówienie ozdobnych wzorów na odzież, rotograwiura, sitodruk, udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, udzielanie informacji
związanych z usługami fotograwiury, udzielanie informacji związanych
z usługami drukowania fotograficznego, usługi druku offsetowego,
usługi druku na tkaninach, usługi składania druku, usługi w zakresie
drukowania materiałów papierniczych, usługi wykańczania druków,
drukowanie na zamówienie nazw firm oraz logo na towarach osób
trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, drukowanie fototapet.
(111) 329650
(220) 2019 08 20
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) DT-SPV 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA KOSMOS
(540)

(210) 503602

(591) czarny, szary, czerwony, biały
(531) 29.01.14, 26.01.04, 25.03.05, 01.01.99, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 35 reklama, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym on-line, nastę-

Nr 11/2020
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pujących towarów: artykuły odzieżowe, galanteria skórzana, zabawki,
sprzęt RTV i AGD, meble, artykuły sportowe oraz artykuły spożywcze,
zarządzanie działalnością handlową, administrowanie działalnością
handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo w tym zakresie, usługi w zakresie promocji sprzedaży, informacja handlowa, organizowanie wystaw, imprez, targów, pokazów w celach handlowych,
promocyjnych i reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, pobieranie
czynszu, usługi wyceny nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, 43
bary, w tym bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje,
przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na zebrania, usługi cateringu zewnętrznego.

(111) 329651
(220) 2019 08 20
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) DT-SPV 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) galeriamłyńska
(540)

(210) 503603

(591) biały, pomarańczowy, ciemnoczerwony
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 10.03.11, 26.04.02, 26.04.16
(510), (511) 35 reklama, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym on-line, następujących towarów: artykuły odzieżowe, galanteria skórzana, zabawki,
sprzęt RTV i AGD, meble, artykuły sportowe oraz artykuły spożywcze,
zarządzanie działalnością handlową, administrowanie działalnością
handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo w tym zakresie, usługi w zakresie promocji sprzedaży, informacja handlowa, organizowanie wystaw, imprez, targów, pokazów w celach handlowych,
promocyjnych i reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości, sprzedaż nieruchomości,
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, pobieranie czynszu, usługi wyceny nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, 43 bary,
w tym bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie
sal na zebrania, usługi cateringu zewnętrznego.
(111) 329652
(220) 2019 08 19
(210) 503622
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) DYNARZEWSKI TOMASZ TOMASCON, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOMASCON
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, pliki multimedialne do pobrania, zapisane pliki danych,
16 publikacje reklamowe, katalogi, albumy, plakaty, ulotki, prospekty
reklamowe i informacyjne, gazety, książki, broszury, kalendarze, fotografie, materiały biurowe, materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe,
wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, reprodukcja materiału reklamowego,
wykonywanie materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, produkcja wizualnych materiałów
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reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, usługi
rozpowszechniania materiałów reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, organizacja wystaw do celów reklamowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja produktów
do celów reklamowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, badania rynku do celów reklamowych, usługi pośrednictwa
związane z reklamowaniem, organizowanie losowania nagród w celach
reklamowych, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur
i materiałów drukowanych], przygotowywanie i prezentacja pokazów
audiowizualnych w celach reklamowych, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
planowanie strategii marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, usługi agencji marketingowych, marketing imprez i wydarzeń,
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], sporządzanie raportów do celów marketingowych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej
i tożsamości marki, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych
i służących do prezentacji marketingowych, wydawanie i aktualizacja
tekstów reklamowych, publikacja treści reklamowych, przetwarzanie danych, sprzedaż następujących artykułów: artykułów biurowych, papierniczych i piśmiennych, podkładek na biurko, naklejek, notesów magnetycznych, tablic samoprzylepnych, znaczków do przypinania do odzieży
z metalu lub z tworzyw sztucznych, bilownic ceramicznych, plastikowych
i metalowych, artykułów optycznych, artykułów oświetleniowych, breloczków, pamięci zewnętrznych, powerbanków, słuchawek, głośników,
podkładek pod myszy komputerowe, kalendarzy, produktów do czyszczenia soczewek i monitorów komputerowych, chusteczek higienicznych, etui na instrumenty medyczne, etui na okulary, etui na smartfony,
etui na tablety, etui na recepty, etui na karty płatnicze, wizytówki i na dokumenty, portfeli, smyczy (pasków do noszenia), toreb lekarskich, medycznych aparatów pomiarowych, termometrów lekarskich, artykułów
odzieżowych, fartuchów lekarskich, gumek na rękę, opasek na rękę, mat
podłogowych, wycieraczek na podłogę, miarek do odmierzania syropu,
miarek do pomiaru wzrostu, pamięci USB, nawilżaczy, opasek na oczy,
opasek przeciwkomarowych, parasoli, parawanów, pedometrów, wskaźników laserowych, torebek foliowych, toreb reklamowych z tkanin,
plecaków, pieczątek, plastrów opatrunkowych, pluszowych nakładek
na stetoskop, podkładów i pokrowców na kozetkę do przeprowadzania
badań lekarskich, strojów operacyjnych, szpatułek do badania jamy ustnej, zegarów, zegarków, stacji pogodowych, pojemników na leki, latarek,
otoskopów, naczyń szklanych, metalowych, ceramicznych i wykonanych
z tworzyw sztucznych, artykułów gimnastycznych, artykułów sportowych, poduszek ortopedycznych, artykułów do higieny intymnej, szkiełek laboratoryjnych, przyrządów do badań medycznych i diagnostycznych, rękawiczek do badań medycznych, podkładów ginekologicznych,
masek higienicznych, słodyczy, 41 organizacja imprez rozrywkowych,
planowanie specjalnych imprez, organizowanie imprez rekreacyjnych,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi w zakresie
firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem sympozjów, imprez rekreacyjnych, kongresów i konferencji, usługi fotografów, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, udostępnianie publikacji on-line.

(111) 329653
(220) 2019 08 19
(210) 503624
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) DYNARZEWSKI TOMASZ TOMASCON, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TTT
(540)

(531) 26.15.09, 26.05.18, 27.05.17, 27.05.08, 27.05.23, 27.05.24
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(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne,
do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach
komputerowych, pliki multimedialne do pobrania, zapisane pliki
danych, 16 publikacje reklamowe, katalogi, albumy, plakaty, ulotki, prospekty reklamowe i informacyjne, gazety, książki, broszury,
kalendarze, fotografie, materiały biurowe, materiały piśmienne, 35
usługi reklamowe, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, reprodukcja
materiału reklamowego, wykonywanie materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, doradztwo
reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, publikowanie materiałów
reklamowych online, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, organizacja
wystaw do celów reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, badania rynku do celów reklamowych, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem,
organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, doradztwo
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach
reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie strategii marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, usługi agencji marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], sporządzanie raportów do celów marketingowych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych
i służących do prezentacji marketingowych, wydawanie i aktualizacja
tekstów reklamowych, publikacja treści reklamowych, przetwarzanie
danych, sprzedaż następujących artykułów: artykułów biurowych,
papierniczych i piśmiennych, podkładek na biurko, naklejek, notesów
magnetycznych, tablic samoprzylepnych, znaczków do przypinania
do odzieży z metalu lub z tworzyw sztucznych, bilownic ceramicznych,
plastikowych i metalowych, artykułów optycznych, artykułów oświetleniowych, breloczków, pamięci zewnętrznych, powerbanków, słuchawek, głośników, podkładek pod myszy komputerowe, kalendarzy,
produktów do czyszczenia soczewek i monitorów komputerowych,
chusteczek higienicznych, etui na instrumenty medyczne, etui na okulary, etui na smartfony, etui na tablety, etui na recepty, etui na karty płatnicze, wizytówki i na dokumenty, portfeli, smyczy (pasków
do noszenia), toreb lekarskich, medycznych aparatów pomiarowych,
termometrów lekarskich, artykułów odzieżowych, fartuchów lekarskich, gumek na rękę, opasek na rękę, mat podłogowych, wycieraczek
na podłogę, miarek do odmierzania syropu, miarek do pomiaru wzrostu, pamięci USB, nawilżaczy, opasek na oczy, opasek przeciwkomarowych, parasoli, parawanów, pedometrów, wskaźników laserowych,
torebek foliowych, toreb reklamowych z tkanin, plecaków, pieczątek,
plastrów opatrunkowych, pluszowych nakładek na stetoskop, podkładów i pokrowców na kozetkę do przeprowadzania badań lekarskich,
strojów operacyjnych, szpatułek do badania jamy ustnej, zegarów, zegarków, stacji pogodowych, pojemników na leki, latarek, otoskopów,
naczyń szklanych, metalowych, ceramicznych i wykonanych z tworzyw sztucznych, artykułów gimnastycznych, artykułów sportowych,
poduszek ortopedycznych, artykułów do higieny intymnej, szkiełek laboratoryjnych, przyrządów do badań medycznych i diagnostycznych,
rękawiczek do badań medycznych, podkładów ginekologicznych,
masek higienicznych, słodyczy, 41 organizacja imprez rozrywkowych,
planowanie specjalnych imprez, organizowanie imprez rekreacyjnych,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, imprez rekreacyjnych, kongresów
i konferencji, usługi fotografów, wydawanie katalogów, wydawanie
prospektów, udostępnianie publikacji on-line.

(111) 329654
(220) 2019 08 23
(210) 503750
(151) 2020 02 27
(441) 2019 11 12
(732) ELTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eltrans
(540)

(591) szary, jasnozielony, zielony, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.10, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów elektrycznych i oświetleniowych, w szczególności kabli elektrycznych,
przewodów elektrycznych, przekaźników elektrycznych, przycisków
sterowniczych, przełączników czasowych, buczków elektrycznych,
dzwonków alarmowych elektrycznych, projektorów halogenowych,
sygnalizacji świetlnej, tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów elektrycznych, transformatorów, skrzynek rozdzielczych, pulpitów sterowniczych, wtyczek, gniazd elektrycznych, wyłączników elektrycznych, wyłączników samoczynnych, stateczników elektrycznych,
lamp optycznych, osłon do kabli elektrycznych, szyldów świecących,
wskaźników stosowanych w elektryczności, kloszy do lamp, obudów
do lamp, opraw do lamp oświetleniowych, osłon do lamp, urządzeń
i instalacji do oświetlenia, oświetlenia sufitowego, reflektorów do pojazdów, świateł do pojazdów, lamp bezpieczeństwa, lamp łukowych,
lamp wyładowczych elektrycznych do oświetlania, lamp luminescencyjnych do oświetlania, narzędzi i elektronarzędzi, domofonów
i dzwonków, źródeł światła (żarówki), urządzeń wentylujących i grzejnych, aparatury kontrolnej i pomiarowej, akcesoriów, elementów składowych oraz urządzeń sterujących z zakresu automatyki budynkowej, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów kontroli
dostępu, systemów alarmowych, systemów audio i wideo, systemów
przeciwpożarowych, systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
(HVAC), systemów oświetleniowych, 37 instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, budowa
infrastruktury elektroenergetycznej, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja przewodów, konserwacja
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa i konserwacja
instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja instalacji gazowych
i elektrycznych, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, naprawa linii wysokiego napięcia,
naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych,
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych,
naprawa urządzeń elektrycznych, renowacja instalacji elektrycznych,
serwisowanie sieci elektrycznych, serwis urządzeń elektronicznych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń do oświetlania, udzielanie informacji związanych
z instalacją urządzeń elektrycznych, układanie kabli, usługi doradcze
w zakresie naprawy konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego
i elektrycznego, usługi elektryków, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi w zakresie napraw przewodów, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, instalowanie sieci telekomunikacyjnych,
układanie przewodów telekomunikacyjnych, usługi zabezpieczania
przed korozją, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, usługi budowlane, instalacyjne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradztwa budowlanego, usługi budowlane i konstrukcyjne, naprawcze roboty budowlane, 42 doradztwo
projektowe, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, projektowanie
konstrukcyjne, oceny techniczne związane z projektowaniem, projektowanie budowlane, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie ogrzewania, projektowanie systemów
oświetleniowych, projektowanie wnętrz budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi projektowe
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związane z nieruchomościami, usługi technologiczne w zakresie projektowania, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi projektowe w zakresie sieci i instalacji: sanitarnych,
wodno-kanalizacyjnych, gazowych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektroenergetycznych, elektrycznych, oświetleniowych, teletechnicznych, słaboprądowych, odgromowych, przeciwpożarowych,
alarmowych, sygnalizacyjnych, sterujących, kontrolno-pomiarowych
oraz automatyki sterującej, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, instalacja, konserwacja
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 329655
(220) 2019 08 26
(151) 2020 02 20
(441) 2019 10 28
(732) KAZIMIERCZUK MARIA ANNA, Zambrów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATUR-TREND NATURALNY Z NATURY
(540)

(210) 503788

(591) brązowy, jasnozielony
(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 30 herbaty ziołowe [napary], herbaty ziołowe, inne niż
do celów leczniczych, napary ziołowe, napary nie dla celów medycznych, zioła przetworzone, zioła suszone, zioła konserwowane, zioła
konserwowane [przyprawy], herbaty owocowe, herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych], herbaty o smaku owocowym
[inne niż lecznicze], 35 usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe
w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, usługi sklepów
detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ziół leczniczych i leków ziołowych za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kosmetyków za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie herbaty
i kawy za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie suplementów
diety i witamin za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żywności i napojów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet, 41 warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty
w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], usługi edukacyjne z zakresu farmacji, medyczne usługi
edukacyjne, 44 udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, poradnictwo żywieniowe.
(111) 329656
(220) 2019 08 26
(210) 503801
(151) 2020 02 19
(441) 2019 09 30
(732) JĘDROWIAK BARTOSZ LESZEK, Iława (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Holiskin
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 329657
(220) 2019 08 27
(210) 503861
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) BARANOWSKI JAROSŁAW STREFA DELFINKOWYCH
PRZYJACIÓŁ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH MOVE UP! SZKÓŁKA
PŁYWACKA D, RANCZO BARANÓWKA, Nowa Wieś Tworoska (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) DELFINEK
(510), (511) 41 kultura fizyczna, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi nauczania.
(111) 329658
(220) 2019 08 30
(210) 503994
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732) PIOTROWSKA MONIKA MONIÓWKA GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE, Nowe Kawkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moniówka
(540)

(591) szary, biały
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 03.07.24, 26.01.03, 26.01.15,
26.02.07, 05.05.20
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, restauracje samoobsługowe, restauracje z grillem, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.
(111) 329659
(220) 2016 07 29
(210) 459741
(151) 2020 01 13
(441) 2016 12 05
(732) RYSZKA MARZENA UNIQUE AGENCY, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UNIQUE AGENCY
(510), (511) 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, fotografie,
podpisane fotografie, fotografie oprawione i nieoprawione, papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], odbitki fotograficzne, fotografie [wydrukowane], 41 rozrywka
z udziałem muzyki, rozrywka w formie pokazów mody, rozrywka,
rozrywka filmowa.
(111) 329660
(220) 2017 05 17
(210) 471826
(151) 2019 11 28
(441) 2017 07 24
(732) KUCHARZEWSKI TOMASZ FELIKS, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOPHUS
(510), (511) 9 przyrządy pomiarowe, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przetworniki elektryczne,soczewki optyczne,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualnej, urządzenia
i przyrządy optyczne, wzmacniacze i kolektory, kamery video, kamery termowizyjne, urządzenia do przesyłania obrazu, urządzenia
do rejestrowania i odtwarzania obrazu, światłowody, komputery
przenośne, kondensatory optyczne, korektory graficzne, wszystkie
ww. nie dotyczą zabezpieczeń antywirusowych, anty-malware, przeciwdziałających phishingowi, zapór sieciowych, bezpieczeństwa
sieci, bezpieczeństwa komputerowego, sprzętu lub oprogramowania zabezpieczającego dane, 38 komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja radiowa, transfer strumieniowy danych,
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie
dostępu do baz danych i globalnych sieci komputerowych, wszystkie
ww. nie dotyczą zabezpieczeń antywirusowych, anty-malware, przeciwdziałających phishingowi, zapór sieciowych, bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa komputerowego, sprzętu lub oprogramowania
zabezpieczającego dane, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, ochrona osobista, usługi w zakresie ochrony,
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doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, wszystkie ww.
nie dotyczą zabezpieczeń antywirusowych, anty-malware, przeciwdziałających phishingowi, zapór sieciowych, bezpieczeństwa sieci,
bezpieczeństwa komputerowego, sprzętu lub oprogramowania zabezpieczającego dane.

(111) 329661
(220) 2017 10 06
(151) 2018 02 28
(441) 2017 11 13
(732) AARA SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) www.drukinadzis.pl
(510), (511) 16 materiały drukowane.

(210) 477389

(111) 329662
(220) 2018 01 30
(210) 481776
(151) 2018 09 24
(441) 2018 03 26
(732) KUCHIN DMITRY J-PRODUCT, Borzęcin Duży (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D DanceBook internetowe kursy tańca
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, kursy szkoleniowe,
internetowe kursy tańca, kursy instruktorskie, organizacja szkoleń,
organizacja widowisk.
(111) 329663
(220) 2018 10 26
(210) 492097
(151) 2019 08 29
(441) 2019 02 18
(732) SAMITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
WARSZAWA (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) save call
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania
w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie
kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama telefoniczna, reklama za pośrednictwem urządzeń
telekomunikacyjnych, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem wirtualnych powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, analizy
rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie
opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, pośredniczenie
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w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, projektowanie
i wykonywanie materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż
w punkcie handlowym, wynajmowanie nośników reklamowych,
produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych
i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi
reklamowe, 38 aplikacje mobilne, usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępniania słuchowisk oraz
programów telewizyjnych drogą cyfrową, agencje informacyjne,
agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów
forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi,
portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie,
projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów oraz urządzeń elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego
do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 45 pośrednictwo
w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audio-video, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej.

(111) 329664
(220) 2019 02 08
(151) 2019 09 24
(441) 2019 06 03
(732) SONIK REMIGIUSZ AVOKADO, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAISY SKLEP ZOOLOGICZNY
(540)

(210) 495729

(591) biały, niebieski, różowy, zielony, pomarańczowy, fioletowy,
żółty, jasnozielony
(531) 03.06.03, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi.
(111) 329665
(220) 2019 02 18
(151) 2019 09 10
(441) 2019 05 06
(732) SZEWIŃSKI JAROSŁAW, Warszawa (PL);
SZEWIŃSKI SŁAWOMIR, Łomianki (PL);
SZEWIŃSKI ANDRZEJ, Konopiska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Irena Szewińska

(210) 496019
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 16 druki, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, artykuły do pisania i stemplowania, biurowe artykuły papiernicze, etykiety
nie z materiału tekstylnego, kalendarze, karty pocztowe, koperty, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, pamiętniki, dzienniki,
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, przybory szkolne [artykuły piśmienne], szablony [artykuły piśmienne], terminarze, zakładki, afisze, plakaty, almanachy [roczniki], biuletyny [materiały drukowane], certyfikaty drukowane, chorągiewki papierowe,
czasopisma [periodyki], albumy upamiętniające wydarzenia, książki,
drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały dydaktyczne,
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały szkoleniowe,
drukowane notatki z seminariów, emblematy papierowe, formularze [blankiety, druki], fotografie, gazety, reprodukcje graficzne, kartki
świąteczne, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, karty okolicznościowe, komiksy, książki, materiały edukacyjne i instruktażowe, naklejki, periodyki, pocztówki, podręczniki edukacyjne,
podręczniki instruktażowe, przewodniki drukowane, publikacje drukowane, ulotki, bielizna stołowa papierowa, 25 apaszki [chustki], bielizna
osobista, biustonosze, bluzy dresowe, boa na szyję, chustki [apaszki],
daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], getry, gorsety, halki [bielizna],
kombinezony, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki,
nakrycia głowy, legginsy, majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie,
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież], pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spódnice,
stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki
damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyprawki dziecięce [odzież],
wyroby pończosznicze, buty sportowe, obuwie sportowe, stroje sportowe, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, szorty z ochraniaczami do użytku
sportowego, czapki sportowe, 28 gry sportowe, artykuły sportowe,
sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, przyrządy na place zabaw, huśtawki dla dzieci, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], zabawkowy sprzęt sportowy, suspensoria dla sportowców, ochraniacze
[części strojów sportowych], artykuły gimnastyczne i sportowe, torby
specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, maski osłaniające
twarz, do użytku sportowego, akcesoria do pływania, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, 36 gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, zbieranie funduszy, pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, sponsorowanie
działalności sportowej, organizacja zbiórek, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie i patronat finansowy, sponsorowanie imprez kulturalnych i sportowych,
usługi w zakresie sponsoringu finansowego, pozyskiwanie funduszy
w celu uczczenia pamięci osób, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, obozy sportowe,
sport i fitness, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, dostarczanie sprzętu sportowego, wynajem sprzętu
sportowego, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, usługi sportowe i kulturalne, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych,
organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, doradztwo w zakresie
treningu fizycznego, usługi wydawnicze i reporterskie, elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w internecie, multimedialne wydania czasopism, gazet i magazynów, multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, publikacja kalendarzy, publikacja treści
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie
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książek i czasopism elektronicznych online, publikowanie materiałów
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie multimedialne książek, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów pisanych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
imprezy kulturalne, informacja o rekreacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, informacja o wypoczynku, informacja o edukacji,
nauczanie i szkolenia, kształcenie praktyczne [pokazy], obozy letnie
[rozrywka i edukacja], organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki i edukacji, organizowanie widowisk [impresariat], prowadzenie imprez kulturalnych,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, szkolenia ruchowe dla
dzieci, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [rozrywka]. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 329666
(220) 2019 02 18
(210) 496038
(151) 2020 02 26
(441) 2019 10 28
(732) BARTKOWSKI ŁUKASZ, Tomaszów Lubelski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dusza Rośliny
(540)

(591) zielony, ciemnozielony, biały
(531) 05.05.20, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 olejki eteryczne, 5 suplementy diety przeznaczone dla
ludzi, 31 naturalne rośliny.
(111) 329667
(220) 2019 05 29
(210) 500464
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 22
(732) PORTALMORSKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PortalMorski.pl
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 18.03.17, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 publikowanie materiałów multimedialnych online,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, usługi wydawnicze, wydawanie gazet, wydawanie
biuletynów, wydawanie katalogów, wydawanie przewodników turystycznych, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.

92

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 329668
(220) 2019 06 12
(210) 501028
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) OCIOSZYŃSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
KĘPA-PAWLIŃSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
ŁONISK SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gra muzyka
(510), (511) 9 filmy, seriale, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy 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, gry
komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne,
aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe, 16 papier
i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem
mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe
i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, materiały drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, drukowane wzory na odzież, nalepki na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty,
drukowane zaproszenia, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 28 gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe,
ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów,
druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, merchandising, 38 usługi rozpowszechniania programów
telewizyjnych, widowisk rozrywkowych, usługi wysyłania wiadomości
multimedialnych (MMS), zapewnienie dostępu do treści multimedialnych on-line, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych
sieci multimedialnych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych
sieci multimedialnych, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie treści audiowizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć
komputerową, fora (pokoje rozmów) dla serwisów społecznościowych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą platform
i portali w Internecie i innych mediach, zapewnienie dostępu do portali internetowych obejmującego programy wideo na życzenie, 41
teleturnieje, usługi w zakresie rozrywki, nauczania i szkolenia przez
lub związane z radiem i telewizją, usługi w zakresie produkowania,
prezentowania i wynajmowania programów radiowych i telewizyjnych oraz filmów i nagrań dźwiękowych i video, usługi w zakresie
publikowania, produkowania i wynajmu materiałów instruktażowych
i szkoleniowych, usługi w zakresie rozrywki, nauczania i szkolenia,
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi
w zakresie organizowania konkursów, teleturniejów, gier, quizów, dni
rozrywki i wydarzeń sportowych, usługi w zakresie organizowania,
prezentowania i produkowania przedstawień, przedstawień na żywo
oraz imprez i programów z udziałem publiczności, usługi w zakresie
wystaw w celach edukacyjnych i dla celów rozrywkowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów
drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej
i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, 42 programowanie aplikacji multimedialnych, opracowywanie interaktywne-
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go oprogramowania multimedialnego, hosting rozrywkowych treści
multimedialnych, projektowanie portali sieciowych, hosting portali
internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, usługi projektowania w zakresie wystaw. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 329669
(220) 2019 07 29
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) GLIJER MICHAŁ MAKSYM, Suchedniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWOCOWA PACZKA
(540)

(210) 502877

(591) czerwony, zielony
(531) 05.03.15, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 jagody, świeże owoce, kompozycje świeżych owoców,
migdały [owoce], owoce cytrusowe świeże, owoce świeże.
(111) 329670
(220) 2019 08 08
(151) 2020 02 10
(441) 2019 10 21
(732) LESIUK PATRYK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mixology DRINK BAR
(540)

(210) 503280

(591) pomarańczowy, czerwony, zielony, czarny
(531) 11.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 organizacja przyjęć weselnych (napoje), serwowanie
napojów alkoholowych, usługi zaopatrzenia w napoje, serwowanie
napojów, oferowanie napojów dla gości, organizacja bankietów, usługi barowe, katering obejmujący napoje na bankiety, imprezy firmowe
z zapewnieniem napojów, organizacja kateringu na imprezy urodzinowe (napoje), usługi koktajl barów, przygotowywanie napojów.
(111) 329671
(220) 2019 08 09
(210) 503338
(151) 2020 02 20
(441) 2019 10 28
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NJU SIEĆ NAJBARDZIEJ ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki do telefonów
komórkowych, zestawy słuchawkowe, obudowy do telefonów komórkowych, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty
telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy
komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, przeka-
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zywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, 14
wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegarki i zegary, 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, papierowe materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe za wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 18 portfele, teczki, wizytowniki, aktówki,
skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia
głowy, 28 gry za wyjątkiem gier elektronicznych i zabawki, ozdoby
choinkowe, sprzęt i artykuły sportowe, gimnastyczne, przyrządy
kulturystyczne, 35 usługi z zakresu promocji, reklamy i marketingu,
również drogą on-line, usługi w zakresie sprzedaży następujących
towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki, obudowy kolorowe,
zestawy słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów
komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne
do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, papier, karton i wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte
w innych klasach, bielizna pościelowa, koce, pledy, ręczniki, flagi, proporce, chorągiewki, odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, gry i zabawki, ozdoby choinkowe, sprzęt i artykuły sportowe, gimnastyczne,
siłowo-kulturystyczne, również drogą on-line, usługi pośrednictwa
w sprzedaży powierzchni reklamowej w Internecie, usługi w zakresie
rozpowszechniania folderów, materiałów promocyjnych i próbek,
usługi w zakresie wynajmu sprzętu reklamowego, usługi w zakresie
przygotowywania opracowań statystycznych, mechanograficznych
i stenotypicznych, usługi w zakresie rejestracji, gromadzenia, konwersji, kompilacji i porządkowania danych, badania marketingowe polegające w szczególności na określaniu odbiorców, do których dotarły
przekazy reklamowe, usługi w zakresie kompilacji i wykorzystania danych matematycznych lub statystycznych, usługi w zakresie badania
i analizy rynku, usługi w zakresie tworzenia baz danych, usługi w zakresie organizowania promocji za pośrednictwem multimedialnych
nośników audiowizualnych, 36 usługi finansowe, usługi w zakresie
transakcji płatniczych, obsługi kart kredytowych i rabatowych, usługi w zakresie umożliwiania osobom trzecim dokonywania płatności
rachunków drogą transferu elektronicznego lub za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych, 37 usługi w zakresie naprawy, konserwacji i instalacji sprzętu telekomunikacyjnego, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej,
usługi komunikacyjne świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji tekstowej i obrazowej, usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie
emisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informacji
o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć światłowodów,
usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej,
usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie połączeń z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie udostępniania i leasingu
czasu dostępu do Internetu oraz do sieci komputerowych osobom
trzecim, usługi w zakresie udostępniania miejsc internetowych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocztowych dla
osób trzecich, usługi w zakresie udostępniania książek telefonicznych
on-line, usługi w zakresie kolekcjonowania i udostępniania informacji
i wiadomości prasowych, usługi w zakresie wymiany elektronicznej
danych zebranych w bazie danych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, usługi w zakresie nadawania i transmisji poprzez telewizję
kablową, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania telekonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego,
usługi w zakresie telefonicznej obsługi klienta, usługi w zakresie udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej obcym operatorom, 41
usługi rozrywkowe i edukacyjne, usługi w zakresie organizowania
i przeprowadzania konkursów, wystaw za wyjątkiem wystaw w celach handlowych lub reklamowych: usługi w zakresie konferencji oraz
szkoleń związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem Internetu,
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usługi w zakresie publikacji periodyków i druków za wyjątkiem druków reklamowych, także w formie elektronicznej, usługi w zakresie
organizowania imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych,
usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, usługi w zakresie organizowania gier z wykorzystaniem multimedialnych nośników audiowizualnych, 42 usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu
do Internetu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania
stron internetowych osobom trzecim, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych,
aktualizacja, instalacje, powielanie, projektowanie, konserwacja,
wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie,
projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
udostępnianie miejsca na serwerze, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, usługi zabezpieczające Internet przed niepożądanym
użyciem przez dzieci, usługi w zakresie prowadzenia kawiarenek internetowych (wynajem komputerów).

(111) 329672
(220) 2019 09 03
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) MULTISUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTISUN
(540)

(210) 504059

(591) ciemnopomarańczowy, jasnopomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13, 26.03.23
(510), (511) 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych.
(111) 329673
(220) 2019 09 12
(210) 504401
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HELLENA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe, cydr, preparaty do produkcji napojów alkoholowych,
wina, wina musujące, wina alkoholizowane, wymieszane napoje alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe.
(111) 329674
(220) 2019 09 12
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732) SAWICKA JOANNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTAŃ NA KAWĘ
(540)

(210) 504402

(531) 18.04.02, 11.03.04, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz kawiarni, sklepów detalicznych i hurtowych kawy, kawy mrożonej, napojów
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na bazie kawy, cykorii, herbaty, herbaty mrożonej, napojów na bazie
herbaty, napojów na bazie czekolady, lodów, lodów spożywczych,
jogurtów mrożonych-lodów spożywczych, wyrobów cukierniczych,
wyrobów piekarniczych, ciast, słodyczy, galaretek owocowych, sorbetów-lodów, kanapek, przekąsek, 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, 43 catering, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność
na zamówienie, usługi w zakresie działalności gastronomicznej, prowadzenie restauracji, lodziarni, kawiarni, kafeterii, herbaciarni, barów
szybkiej obsługi, pizzerii i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, dekorowanie
ciast, palenie kawy, parzenie herbaty, usługi hotelowe.

(111) 329675
(220) 2019 09 12
(210) 504408
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732) MARTI SOLANES DEVELOPMENT STANISŁAW RZEPKA
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marti Solanes Development
(540)

(591) biały, szary
(531) 26.03.01, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem i sprzedaż nieruchomości, 37 budowa nieruchomości.
(111) 329676
(220) 2019 09 12
(210) 504410
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732) MURAWSKI KRZYSZTOF EMKAN-PRO, Pstrągi-Gniewoty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) em kan
(540)

(591) niebieski, fioletowy, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania
wody, instalacje do oczyszczania ścieków, oczyszczalnie ścieków,
zbiorniki do oczyszczania ścieków, urządzenia grzewcze, instalacje
do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, pompy
ciepła, 19 niemetalowe zbiorniki zasobnikowe, zbiorniki ściekowe
niemetalowe, rury ściekowe niemetalowe, przepompownie ścieków
niemetalowe, 37 budowa, konserwacja i naprawa oczyszczalni ścieków, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, budowa systemów ścieków, 42 projektowanie i planowanie
techniczne oczyszczalni wody.
(111) 329677
(220) 2019 09 13
(210) 504427
(151) 2020 02 18
(441) 2019 11 04
(732) LESZEK ANDRZEJ LAMEX EXPORT-IMPORT, Lipówki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SVENSSON

Nr 11/2020

(540)

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki i torby,
parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 22 liny i sznury, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle,
torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały
do obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury,
gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały
włókiennicze i ich zamienniki.
(111) 329678
(220) 2019 09 13
(210) 504429
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732) SIKORSKI PIOTR OMEGA TRANSPORT, Osiny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OMEGA Transport Est. 1993
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 logistyka transportu, magazynowanie, składowanie,
magazynowanie ładunku przed transportem, magazynowanie towarów, organizowanie transportu, pakowanie artykułów do transportu,
składowanie towarów, przeprowadzki, rezerwacja transportu, spedycja, usługi w zakresie spedycji towarów, świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych, transport,
transport lądowy, transport ładunków, transport mebli ciężarówkami
na rzecz osób trzecich, transport przeprowadzkowy za pomocą furgonetek, transport samochodowy, transport wyposażenia domu, udzielanie informacji związanych z usługami przeprowadzek, usługi doradcze
związane z transportem, usługi konsultacyjne związane z transportem,
usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem.
(111) 329679
(220) 2019 09 13
(210) 504430
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 21
(732) KUDZIN WIOLETTA BARBARA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Health House Cosmetics with Love
(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) 329680
(220) 2019 09 13
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 21
(732) XIANGZI DONG, Jabłonowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL ARTISAN
(540)

(210) 504433

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, haki do wieszania ubrań metalowe, klamki do drzwi metalowe, kosze metalowe, kosze samowyładowcze,
[niemechaniczne] metalowe, metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane
na stałe, metalowe uchwyty do wanny, okucia metalowe, zasuwy do zamków, złączki rur metalowe, 11 akcesoria łazienkowe, dozowniki środków
odkażających w toaletach, filtry do wody pitnej, instalacje do sauny, ka-
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biny prysznicowe, kuchenny (sprzęt-) elektryczny, lampy oświetleniowe,
łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, muszle klozetowe, pisuary
[armatura sanitarna], suszarki do włosów, umywalki [części instalacji sanitarnych], urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do suszenia rąk
do toalet, wanny do nasiadówek, zawory termostatyczne [części instalacji
grzewczych], zlewozmywaki, 20 dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania, kredensy,
lustra (srebrzone szkło), meble, półki magazynowe, ramy obrazów [listwy
do-], siedzenia prysznicowe, wieszaki i haczyki na ubrania, wózki meblowe, 21 cedzaki do użytku domowego, deski do krojenia chleba, dozowniki
papieru toaletowego, garnki kuchenne, kryształ [wyroby szklane], pojemniki na chleb, serwetniki, szczotki do misek klozetowych, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 35
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich.

(111) 329681
(220) 2019 10 09
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) MIRSKI BARTOSZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZALKOHOLOVE
(540)

(210) 505392

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIKA PETITE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna dla osób dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule, legginsy,
podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież wierzchnia,
piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe, paski jako odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice, sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty, wyprawki dziecięce,
śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety, 35 marketing, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach
handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie sklepów
detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami: odzież, obuwie, nakrycia głowy,
bielizna dla osób dorosłych i dla dzieci, garnitury, kostiumy kąpielowe,
stroje plażowe, kimona, odzież sportowa, odzież z dzianiny, kombinezony, koszule, legginsy, podkoszulki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież wierzchnia, piżamy, stroje plażowe, palta, pantofle domowe,
paski jako odzież, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skarpety, spodnie,
spódnice, sukienki, staniki, majtki, swetry, szaliki, szale, szlafroki, T-shirty,
wyprawki dziecięce, śliniaki, stroje na maskaradę, żakiety.
(111) 329685
(220) 2019 04 04
(151) 2019 09 23
(441) 2019 05 27
(732) PAŁKA NATALIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OD WNĘTRZA NATALIA PAŁKA
(510), (511) 42 architektura.

(591) złoty, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.03, 11.03.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 329682
(220) 2019 09 11
(210) 504356
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) CHOJNACKI BARTOSZ FILIP IMPERIAL-AGENCJA
POŚREDNICTWA I USŁUG MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ CHOJNACKI,
Koszalin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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(210) 498198

(111) 329686
(220) 2019 09 30
(210) 504995
(151) 2020 02 21
(441) 2019 11 04
(732) WWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cargo WWS
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.19, 26.11.21, 18.05.01, 18.05.03,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, spedycja, logistyka transportu.

(531) 18.01.05, 02.01.08, 02.01.16
(510), (511) 25 odzież.
(111) 329683
(220) 2019 03 06
(151) 2019 11 13
(441) 2019 06 17
(732) Vinex-Slavyantsi AD, Slavyantsi (BG)
(540) (znak słowny)
(540) HEBROS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 496757

(111) 329684
(220) 2019 01 14
(151) 2019 08 29
(441) 2019 05 13
(732) „E PLUS M” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łoziska (PL)

(210) 494751

(111) 329687
(220) 2019 09 30
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) EDISON SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) edison
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 505014
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(510), (511) 9 programy komputerowe, dane w postaci elektronicznie
przetworzonej informacji, oprogramowanie, sprzęt zwłaszcza komputery, drukarki, karty sieciowe, modemy, karty do nagrywania programów komputerowych, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny
do komputerów, tablety, urządzenia i przyrządy optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki informacji,
dyski z nagraniami, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia telekomunikacyjne, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony
komórkowe, smartfony, folie ochronne dostosowane do smartfonów,
słuchawki telefoniczne, nadajniki [telekomunikacja], platformy oprogramowania komputerowego nagrane lub do pobrania, publikacje
elektroniczne do pobrania, transformatory elektryczne, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, zegarki inteligentne, zestawy do korzystania z telefonu bez
użycia rąk, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w tym sprzedaż online: oprogramowania, komputerów, drukarek, kart sieciowych, modemów, kart do nagrywania programów komputerowych, sprzętu
komputerowego, sprzętów peryferyjnych do komputerów, tabletów,
magnetycznych nośników informacji, urządzeń do nagrywania, dysków z nagraniami, urządzeń do przetwarzania informacji, urządzeń
telekomunikacyjnych, telefonów, w tym bezprzewodowych, komórkowych, smartfonów, słuchawek telefonicznych, urządzeń do transmisji dźwięku, urządzeń telekomunikacyjnych w postaci biżuterii,
zegarków inteligentnych, zestawów do korzystania z telefonów bez
użycia rąk, reklama, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów
reklamowych, administrowanie programami lojalności konsumenta,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej w zakresie analizy procesów biznesowych,
w szczególności dotyczące procesów wymiany informacji z partnerami handlowymi, organizowanie wystaw towarów, organizowanie
pokazów handlowych i reklamowych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów handlowych, usługi maklerskie, wykonywanie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
38 usługi telekomunikacyjne, tworzenie i prowadzenie sieci telekomunikacyjnych, usługi doradcze w zakresie telekomunikacji, usługi
ASP, komunikacja telefoniczna, telegraficzna, faxowa i modemowa,
zbieranie i przekazywanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie
danych, poczta elektroniczna, organizacja i prowadzenie sieci elektronicznej wymiany danych, 42 programowanie w celu elektronicznego przetwarzania danych, integrowanie systemów IT, sieci komputerowych, budowanie systemów integrujących wymianę danych
pomiędzy różnymi systemami IT, opracowywanie, tworzenie, rozwijanie i konserwowanie (ulepszanie i aktualizowanie) komputerowego oprogramowania, komputerowych programów, komputerowych
systemów programów, baz danych w tym aplikacji internetowych,
serwerów, przeglądarek internetowych, zwłaszcza z zakresu dystrybucji, gospodarki materiałów, logistyki, produkcji, sterowania produkcją i planowaniem, księgowości, rachunku kosztów i kontrolingu,
także jako oprogramowanie opisujące działanie, systemy zarządzania
wiedzą i dokumentami (DMS), systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM), systemy gospodarki towarowej i systemy wspomagające
zarządzanie (ERP), doradztwo informatyczne, wykonywanie ekspertyz, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie sieci
komputerowych, programowanie komputerów, testowanie sprzętu
komputerowego i oprogramowania.

(111) 329688
(220) 2019 09 30
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) JACH JAKUB EX-LAB, Modlniczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carly 24

(210) 505025
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(540)

(591) czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 udostępnianie stron i portali internetowych w zakresie rezerwacji usług motoryzacyjnych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń w zakresie branży motoryzacyjnej, zapewnianie dostępu do baz danych zwierających informacje dotyczące
usług z zakresu branży motoryzacyjnej, 39 informacja o transporcie,
autach, usługach stacji kontroli pojazdów, automyjni, warsztatów
naprawczych i wulkanizacyjnych, rezerwacja transportu oraz usług
stacji kontroli pojazdów, automyjni, warsztatów naprawczych i wulkanizacyjnych.
(111) 329689
(220) 2019 09 30
(210) 505026
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) ADAMUS ANNA KATARZYNA LAPINEE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lapinee OUR PASSION. YOUR DESIRE
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 02.09.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna nocna, bielizna
funkcjonalna, body [bielizna], halki [bielizna], bielizna termoaktywna, gorsety [bielizna damska], bielizna dla mężczyzn, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], majtki, slipy męskie, figi damskie, bokserki, skarpetki, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki],
podkoszulki, podkolanówki, podkoszulki z długimi rękawami, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rajstopy, pończochy,
kąpielówki, płaszcze kąpielowe, kostiumy kąpielowe, szorty kąpielowe, bikini, szorty, stringi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, podwiązki,
bluzki, t-shirty, biustonosze.
(111) 329690
(220) 2019 09 30
(210) 505031
(151) 2020 02 27
(441) 2019 11 12
(732) CIARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sanok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIARKO DESIGN
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 15.01.13
(510), (511) 6 okapy metalowe, rury metalowe, kolanka i złączki
do rur metalowych, 11 filtry do okapów, okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy pochłaniające dym, okapy pochłaniające parę
do kominków, okapy pochłaniające parę do kuchenek, wyciągi kuchenne, 35 sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej okapów
metalowych, rur metalowych, kolanek i złączek do rur metalowych,
filtrów do okapów, okapów do urządzeń wentylacyjnych, okapów
pochłaniających dym, okapów pochłaniających parę do kominków,
okapów pochłaniających parę do kuchenek, wyciągów kuchennych,
37 instalacje, naprawa i serwis urządzeń wentylacyjnych i okapów,
42 analiza i testowanie materiałów i urządzeń, testowanie filtrów, testowanie komponentów.
(111) 329691
(151) 2020 02 25

(220) 2019 10 01
(441) 2019 11 12

(210) 505036
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(732) GRABOWSKI GRZEGORZ STALL, Szczawno-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAK-LOVE HARCUJ Z NAMI
(540)
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stępnianie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych z usługami
wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie
parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, składowanie i magazynowanie towaru, transport towarów.

(111) 329694
(220) 2019 10 01
(210) 505054
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) Neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Langenfeld (DE)
(540) (znak słowny)
(540) COMBOXONA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe,
opiaty, opioidowe leki przeciwbólowe.
(591) biały, granatowy, niebieski, ciemnoróżowy, szary
(531) 02.01.04, 02.01.21, 25.01.09, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.15,
03.03.01
(510), (511) 33 likiery, napoje alkoholowe, wódka.
(111) 329692
(220) 2019 10 01
(151) 2020 02 27
(441) 2019 11 12
(732) SMS KREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILO
(540)

(210) 505047

(591) ciemnoszary, biały, jasnoniebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 04.05.02, 04.05.03
(510), (511) 36 pożyczki (finansowanie), pożyczki ratalne.
(111) 329693
(220) 2019 10 01
(210) 505052
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FIAŁKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eaukcje.pl
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.15, 14.07.01
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
usługi sprzedaży samochodów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe
dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 36
ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach
samochodowych, usługi finansowe związane z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania
samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów, usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udo-

(111) 329695
(220) 2013 07 22 K
(210) 450327
(151) 2016 10 28
(441) 2016 02 15
(732) Leithart AG Schweiz, Schwende (CH)
(540) (znak słowny)
(540) JUNIOR ABC
(510), (511) 30 krakersy, paluszki słone, solone precelki, pieczywo sodowe.
(111) 329696
(220) 2019 10 01
(210) 505061
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FIAŁKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polskawsieci.pl
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
usługi sprzedaży samochodów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe
dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 36
ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach
samochodowych, usługi finansowe związane z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania
samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów, usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych z usługami
wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie
parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, składowanie i magazynowanie towaru, transport towarów.
(111) 329697
(220) 2019 10 01
(210) 505063
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FIAŁKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polsk@wsieci.pl
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
usługi sprzedaży samochodów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe
dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 36
ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach
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samochodowych, usługi finansowe związane z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania
samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów, usługi wynajmu pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych z usługami
wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie
parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, składowanie i magazynowanie towaru, transport towarów.

(111) 329698
(220) 2019 10 01
(210) 505073
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODY NATURALNIE PRODUKCJI WŁASNEJ
(540)

(591) czarny, biały, różowy, zielony, żółty
(531) 08.01.18, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, 43 usługi w zakresie prowadzenia lodziarni.
(111) 329699
(220) 2019 10 01
(210) 505075
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DISTRICT COOLING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MHDC
(510), (511) 11 aeratory do kranów, agregaty klimatyzacyjne, akceleratory ciągu, akumulacyjne ogrzewacze wody, antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura do odsalania, aparatura do oczyszczania ścieków, aparatura do filtrowania wody,
aparatura do destylacji, nie do celów naukowych, aparatura
do uzdatniania wody, aparatura do suszenia powietrzem, aparatura
grzewcza do pieców, aparatura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i instalacje do zmiękczania
wody, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, aparatura
jonizacyjna do uzdatniania powietrza, aparaty jonizujące do oczyszczania powietrza, bojlery do instalacji dostarczających gorącą wodę,
centralne instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], centralne urządzenia klimatyzacyjne, dyfuzory powietrza, elementy filtrujące do odpowietrzników
zbiorników z wodą, elementy filtrujące do przelewów zbiorników
z wodą, elementy zabezpieczające do rur wodnych, elementy zabezpieczające do rur gazowych, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania gazów jako części domowych lub przemysłowych instalacji,
filtry do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania wody, filtry
do uzdatniania wody, instalacje chłodnicze, instalacje do filtrowania wody, instalacje do obróbki wody w procesie osmozy, instalacje
do oczyszczania ścieków przemysłowych, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, instalacje do oczyszczania wody deszczowej,
instalacje do odsalania, instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do schładzania
wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje nawilżające powietrze, klimatyzatory, automatyczne maszyny do dystrybucji wody, parowniki chłodnicze, parowniki, parowniki do klimatyzatorów, parowniki do użytku w przetwórstwie chemicznym,
parowniki spalania pod powierzchnią cieczy, pompy ciepła, pompy
ciepła do przetwarzania energii, przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza, przemysłowe urządzenia grzewcze, przemysłowe
urządzenia wentylacyjne, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia chłodnicze, urządzenia chłodnicze
do użytku komercyjnego, urządzenia chłodzące, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do destylacji wody, urządzenia do destylacji do celów przemysłowych, urządzenia do dezynfekcji wody,
urządzenia do dostarczania wody pitnej, urządzenia do filtrowania
wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody do użytku przemysło-
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wego, urządzenia do oczyszczania wody przemysłowej, urządzenia
do oczyszczania wody ściekowej, urządzenia do oczyszczania wody,
urządzenia do odsalania wody, urządzenia do odparowywania, urządzenia do odkażania wody, urządzenia do ogrzewania, urządzenia
do schładzania wody, urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia
do zaopatrywania w wodę, urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, urządzenia wytwarzające ciepło, urządzenia zmiękczające wodę poprzez usuwanie kamienia, urządzenia zmiękczające
wodę, wkłady grzewcze, zasobniki pary, zasobniki ciepłej wody, zasobniki ciepła, zawory do klimatyzatorów, zawory do instalacji zaopatrujących w wodę, zawory do rur, zawory do rur wodociągowych,
zawory parowe, zbiorniki ciśnieniowe wody, zbiorniki na wodę.

(111) 329700
(220) 2019 10 01
(210) 505076
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DISTRICT COOLING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NDC-MHD
(510), (511) 11 aeratory do kranów, agregaty klimatyzacyjne, akceleratory ciągu, akumulacyjne ogrzewacze wody, antyrozpryskowe dysze
wylotowe do kranów, aparatura do odsalania, aparatura do oczyszczania ścieków, aparatura do filtrowania wody, aparatura do destylacji, nie do celów naukowych, aparatura do uzdatniania wody, aparatura do suszenia powietrzem, aparatura grzewcza do pieców, aparatura
grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje chłodnicze,
aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura i maszyny
do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, aparaty jonizujące do oczyszczania powietrza, bojlery do instalacji dostarczających gorącą wodę, centralne instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych],
centralne urządzenia klimatyzacyjne, dyfuzory powietrza, elementy
filtrujące do odpowietrzników zbiorników z wodą, elementy filtrujące do przelewów zbiorników z wodą, elementy zabezpieczające
do rur wodnych, elementy zabezpieczające do rur gazowych, filtry
do klimatyzacji, filtry do oczyszczania gazów jako części domowych
lub przemysłowych instalacji, filtry do oczyszczania powietrza, filtry
do oczyszczania wody, filtry do uzdatniania wody, instalacje chłodnicze, instalacje do filtrowania wody, instalacje do obróbki wody w procesie osmozy, instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, instalacje do oczyszczania
wody deszczowej, instalacje do odsalania, instalacje do odzyskiwania
ciepła z powietrza, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje
do schładzania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje nawilżające powietrze, klimatyzatory, automatyczne maszyny
do dystrybucji wody, parowniki chłodnicze, parowniki, parowniki
do klimatyzatorów, parowniki do użytku w przetwórstwie chemicznym, parowniki spalania pod powierzchnią cieczy, pompy ciepła,
pompy ciepła do przetwarzania energii, przemysłowe urządzenia
do oczyszczania powietrza, przemysłowe urządzenia grzewcze, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia chłodnicze, urządzenia chłodnicze
do użytku komercyjnego, urządzenia chłodzące, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do destylacji wody, urządzenia do destylacji do celów przemysłowych, urządzenia do dezynfekcji wody,
urządzenia do dostarczania wody pitnej, urządzenia do filtrowania
wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody do użytku przemysłowego, urządzenia do oczyszczania wody przemysłowej, urządzenia
do oczyszczania wody ściekowej, urządzenia do oczyszczania wody,
urządzenia do odsalania wody, urządzenia do odparowywania, urządzenia do odkażania wody, urządzenia do ogrzewania, urządzenia
do schładzania wody, urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia
do zaopatrywania w wodę, urządzenia wentylacyjne zasilane energią
słoneczną, urządzenia wytwarzające ciepło, urządzenia zmiękczające
wodę poprzez usuwanie kamienia, urządzenia zmiękczające wodę,
wkłady grzewcze, zasobniki pary, zasobniki ciepłej wody, zasobniki
ciepła, zawory do klimatyzatorów, zawory do instalacji zaopatrujących w wodę, zawory do rur, zawory do rur wodociągowych, zawory
parowe, zbiorniki ciśnieniowe wody, zbiorniki na wodę.
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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) 042134
(111) 042463
(111) 042582
(111) 049464
(111) 058098
(111) 058183
(111) 067861
(111) 068200
(111) 068629
(111) 068692
(111) 068901
(111) 068928
(111) 068952
(111) 068978
(111) 069086
(111) 069580
(111) 069653
(111) 070972
(111) 071741
(111) 073954
(111) 131468

(180) 2030 06 11
(180) 2030 12 01
(180) 2031 02 16
(180) 2030 09 24
(180) 2030 04 30
(180) 2030 06 28
(180) 2030 08 09
(180) 2030 09 21
(180) 2030 06 21
(180) 2030 07 26
(180) 2030 06 29
(180) 2030 07 12
(180) 2030 07 17
(180) 2030 08 16
(180) 2030 09 25
(180) 2030 08 24
(180) 2030 11 14
(180) 2030 07 06
(180) 2030 06 27
(180) 2030 08 30
(180) 2030 03 23

(111) 131605 (180) 2030 06 28

(111) 132520
(111) 132521
(111) 132836
(111) 132841
(111) 134833

(180) 2030 08 04
(180) 2030 08 04
(180) 2030 09 11
(180) 2030 09 15
(180) 2030 07 12

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: mieszanki herbat
czarnych, mieszanki herbat czarnych aromatyzowane naturalnym olejkiem, mieszanki herbat
czarnych aromatyzowane naturalnym olejkiem oraz suszem
owocowym, herbaty z suszy owocowych, herbaty z suszy ziół.
Prawo przedłużono w części dla towarów: 29: chrupki owocowe i ziemniaczane, owoce konserwowane,
gotowane, smażone i mrożone,
owoce konserwowane w alkoholu,
koncentraty warzywne, warzywa
konserwowane, gotowane, smażone i mrożone, dżemy, marmolady,
sałatki owocowe i warzywne, sosy
spożywcze do makaronów; 30: wyroby zbożowe, produkty na bazie
zboża, zboże łuskane, gniecione,
suszone i prażone, płatki zbożowe,
mąki, produkty i potrawy na bazie
mąki, makarony, kluski, spaghetti,
ciasto w proszku, proszki do pieczenia, kasze, ryż, potrawy na bazie kasz
i ryżu, wyroby piekarnicze, paluszki,
ciasta, chleb, pieczywo, muesli, naleśniki, sosy spożywcze warzywne
i grzybowe; 32: napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane
i niegazowane, nektary owocowe,
soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, ekstrakty owocowe,
koktaile owocowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 134840
(111) 139863
(111) 143402
(111) 145406
(111) 146162

(180) 2030 11 24
(180) 2030 06 30
(180) 2030 08 18
(180) 2030 01 25
(180) 2029 11 17

(111) 146698 (180) 2030 02 28
(111) 148960 (180) 2029 12 02
(111) 149995 (180) 2030 06 14

(111) 150317
(111) 150398
(111) 150406
(111) 150407
(111) 150455
(111) 150945
(111) 151032
(111) 151033
(111) 151067
(111) 151086
(111) 151133
(111) 151134
(111) 151136
(111) 151138
(111) 151139
(111) 151248
(111) 151248A
(111) 151409
(111) 151491
(111) 151495
(111) 151558
(111) 151559
(111) 151568
(111) 151643
(111) 151783
(111) 152224
(111) 152583
(111) 152619
(111) 152936
(111) 153047
(111) 153052
(111) 153199
(111) 153206
(111) 153217

(180) 2030 05 17
(180) 2030 06 21
(180) 2029 10 07
(180) 2029 10 07
(180) 2030 07 05
(180) 2030 07 25
(180) 2030 06 09
(180) 2030 06 09
(180) 2030 06 09
(180) 2030 06 26
(180) 2030 07 10
(180) 2030 07 10
(180) 2030 07 11
(180) 2030 07 11
(180) 2030 07 11
(180) 2030 06 26
(180) 2030 06 26
(180) 2030 06 21
(180) 2030 07 26
(180) 2030 07 31
(180) 2030 08 05
(180) 2030 08 05
(180) 2030 08 09
(180) 2030 06 15
(180) 2030 06 24
(180) 2030 07 05
(180) 2030 01 20
(180) 2030 07 07
(180) 2030 08 22
(180) 2030 10 10
(180) 2030 06 26
(180) 2030 10 31
(180) 2030 08 24
(180) 2030 09 01
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: baterie elektryczne,
akumulatory, bateria i akumulatory alkaiczne; 12: samochody
ciężarowe, części pojazdów lądowych, wózki transportowe, wózki
podnośnikowe i widłowe, podnośniki i części do podnośników,
opony, bieżniki do bieżnikowania;
35: doradztwo specjalistyczne
dla przedsiębiorców, zarządzanie
hurtowniami i przedsiębiorstwami handlowymi; 37: mycie pojazdów, obsługa pojazdów, naprawa
maszyn i urządzeń mechanicznych, regeneracja maszyn, bieżnikowanie i wulkanizacja opon.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: sosy spożywcze
do makaronów, wyroby zbożowe, makarony, kluski, spaghetti,
ciasto w proszku, proszki do pieczenia, mąka, kasze, potrawy
na bazie mąki, wyroby piekarnicze, paluszki, sosy spożywcze
warzywne i grzybowe, ryż, płatki
zbożowe, płatki kukurydziane.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

100
(111) 153394
(111) 153426
(111) 153427
(111) 153440
(111) 153456
(111) 153724
(111) 153777
(111) 153810
(111) 154089
(111) 154286
(111) 154324

(111) 154430
(111) 154485
(111) 154801
(111) 155051
(111) 155097
(111) 155106
(111) 155261
(111) 155323
(111) 155546
(111) 156190
(111) 156328
(111) 156416
(111) 156417
(111) 156581
(111) 156602
(111) 157132
(111) 157199
(111) 157221
(111) 158519
(111) 158842
(111) 159918
(111) 160454
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(180) 2030 07 05
(180) 2030 08 16
(180) 2030 08 16
(180) 2030 08 21
(180) 2030 08 25
(180) 2030 07 18
(180) 2030 07 05
(180) 2030 08 07
(180) 2030 08 22
(180) 2030 11 07
(180) 2030 06 28

(180) 2030 12 29
(180) 2030 07 17
(180) 2030 09 11
(180) 2030 08 04
(180) 2030 12 18
(180) 2030 12 22
(180) 2030 07 07
(180) 2030 12 18
(180) 2031 01 12
(180) 2030 07 07
(180) 2030 08 23
(180) 2030 11 24
(180) 2030 11 24
(180) 2030 11 23
(180) 2030 07 05
(180) 2030 11 23
(180) 2030 08 07
(180) 2031 02 06
(180) 2030 12 19
(180) 2030 01 18
(180) 2030 06 13
(180) 2030 06 28

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: 29: chrupki owocowe
i ziemniaczane, owoce konserwowane, gotowane, smażone
i mrożone, owoce konserwowane
w alkoholu, koncentraty warzywne, warzywa konserwowane, gotowane, smażone i mrożone, dżemy, marmolady, sałatki owocowe
i warzywne; 30: wyroby zbożowe,
produkty na bazie zboża, zboże łuskane, gniecione, suszone i prażone, płatki zbożowe, mąki, produkty
i potrawy na bazie mąki, makarony,
kluski, spaghetti, ciasto w proszku,
proszki do pieczenia, kasze, ryż,
potrawy na bazie kasz i ryżu, wyroby piekarnicze, paluszki, ciasta,
chleb, pieczywo, muesli, naleśniki,
sosy spożywcze warzywne i grzybowe, sosy spożywcze do makaronów; 32: napoje bezalkoholowe,
wody mineralne gazowane i niegazowane, nektary owocowe, soki
owocowe, soki warzywne, syropy
do napojów, ekstrakty owocowe,
koktaile owocowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 29: owoce konserwowane, gotowane, smażone i mrożone,
owoce konserwowane w alkoholu,
koncentraty warzywne, warzywa
konserwowane, gotowane, smażone i mrożone, dżemy, marmolady, sałatki owocowe i warzywne,
sosy spożywcze do makaronów;

(111) 160460
(111) 160461
(111) 161318
(111) 164262
(111) 165693
(111) 169909
(111) 171252
(111) 171774
(111) 204502
(111) 204503
(111) 204504
(111) 204505
(111) 233786

(180) 2030 08 25
(180) 2030 08 25
(180) 2030 07 19
(180) 2031 06 06
(180) 2030 08 01
(180) 2030 12 21
(180) 2030 06 13
(180) 2030 06 08
(180) 2031 06 06
(180) 2031 06 06
(180) 2031 06 06
(180) 2031 06 06
(180) 2029 10 28

(111) 234486
(111) 234613
(111) 235496
(111) 237939

(180) 2029 11 16
(180) 2029 11 16
(180) 2029 10 14
(180) 2030 03 31
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30: wyroby zbożowe, produkty
na bazie zboża, zboże łuskane,
gniecione, suszone i prażone, płatki zbożowe, mąki, produkty i potrawy na bazie mąki, makarony,
kluski, spaghetti, ciasto w proszku,
proszki do pieczenia, kasze, ryż,
potrawy na bazie kasz i ryżu, wyroby piekarnicze, paluszki, ciasta,
chleb, pieczywo, muesli, naleśniki,
sosy spożywcze warzywne i grzybowe; 32: napoje bezalkoholowe,
wody mineralne gazowane i niegazowane, nektary owocowe, soki
owocowe, soki warzywne, syropy
do napojów, ekstrakty owocowe,
koktaile owocowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 41: usługi w zakresie
rekreacji i rozrywki, usługi związane z organizacją wypoczynku,
organizowanie i prowadzenie
konferencji, zjazdów, imprez okolicznościowych, usługi w zakresie
działalności kulturalnej; 43: usługi
hotelarskie, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
gastronomiczne, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, usługi w zakresie
organizowania bankietów.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 19: materiały budowlane niemetalowe: cegła, cement,
piasek z wyjątkiem formierskiego,
gips, glina ceglarska, kamień, kruszywa budowlane, marmur, wapno, żwir, bitumiczne wyroby dla
budownictwa, płyty budowlane
niemetalowe, beton, beton suchy,
beton mostowy, masa betonowa,
mieszanki betonowe, zaprawy
budowlane, płyty budowlane niemetalowe, betonowe elementy
budowlane: balustrady, kolumny,
ogrodzenia, kształtowniki, płyty,
dźwigary, kratownice, belki, ściany, prefabrykaty betonowe wibroprasowane: kostka brukowa, płyty
chodnikowe, krawężniki, obrzeża,
bloczki, pustaki, płyty ażurowe,
korytka ściekowe, gazony, beto-
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nowe elementy prefabrykowane:
kształtki, elementy kanałowe, kręgi, pierścienie, pokrywy, przepusty
kanalizacyjne, przewietrzniki, słupki, studzienki rewizyjne, włazowe
i połączeniowe, studnie kanalizacyjne, włazy, zwężki, rury i kształtki
rurowe sztywne niemetalowe: kamionkowe, betonowe, żelbetonowe; 36: prowadzenie działalności
inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod
inwestycje, usługi agencji nieruchomości: rozliczenia finansowe
związane z budową i kupnem nieruchomości, wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, kupno, sprzedaż i dzierżawa nieruchomości; 37:
usługi budowlano - montażowe
i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego,
roboty ogólnobudowlane związane z montażem i wznoszeniem
budynków i budowli z elementów
prefabrykowanych, montaż konstrukcji żelbetowych: tuneli, ścian
szczelinowych, przepustów i ścian
oporowych, roboty inżynieryjne
lądowe i wodne w zakresie budowy i remontów dróg, mostów,
obiektów mieszkalnych, przemysłowych, magazynowych, biurowych, użyteczności publicznej
i budownictwa ogólnego, budowa dróg kołowych i szynowych,
roboty ziemne, techniczne przygotowanie terenów pod budowy,
wykonywanie wykopów i wierceń
geologiczno - inżynierskich, makro
i mikroniwelacja terenu, wzmacnianie słabego podłoża, rekultywacja terenów zdegradowanych
lub zdewastowanych w tym zrobów zwałowych, wyrobisk i wysypisk odpadów, usługi w zakresie
wykonywania fundamentów i izolowania budynków, montaż rusztowań, wykonywanie konstrukcji
i pokryć dachowych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych i remontów w zakresie rozdzielczych
obiektów liniowych: rurociągów,
linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, montaż i naprawa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji: elektrycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych,
wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, budowlane roboty
wykończeniowe: murowanie, tynkowanie, malowanie, układanie
posadzek, tapetowanie, oblicowywanie ścian, nadzór budowlany,
informacja budowlana, rozbiórka
i burzenie obiektów budowlanych,

(111) 237976 (180) 2030 03 25

(111) 237981
(111) 238315
(111) 238371
(111) 238435
(111) 238570

(180) 2030 04 12
(180) 2030 06 07
(180) 2030 07 20
(180) 2030 04 29
(180) 2030 08 09
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wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego, wynajmowanie
maszyn i urządzeń budowlanych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 14: metale szlachetne,
nieprzetworzone lub półprzetworzone, wyroby jubilerskie z metali
szlachetnych i pokrywane nimi,
amulety, biżuteria, bransoletki,
breloczki, broszki, kolczyki, kolie,
łańcuszki, medaliony, naszyjniki,
nici ze złota, nici z metali szlachetnych, obrączki, ozdoby, ozdoby
do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia z metali
szlachetnych, pierścionki, spinki
do krawatów i mankietów, sygnety, szpilki, wisiorki, brylanty,
diamenty, dzieła sztuki z metali
szlachetnych, emblematy z metali
szlachetnych, kamienie szlachetne
i półszlachetne, kasetki na biżuterię jako szkatułki, łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów
i zegarków, medale, monety, obudowy jako skrzynki do zegarów,
ozdoby ze srebra, ozdoby z gagatu, ozdoby z kości słoniowej,
popiersia z metali szlachetnych,
posągi i posążki z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, stal szlachetna w połączeniu
ze skórą, kauczukiem, drewnem,
emalią, srebro nieprzetworzone
lub kute, stopy metali szlachetnych, sztabki metali szlachetnych,
wyroby z bursztynu, wyroby
z pereł, zegarki, zegarki na rękę,
zegary, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, złoto nieprzetworzone lub kute; 35: usługi
agencji importowo - eksportowej,
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia
skupu i sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, salonach jubilerskich
oraz za pośrednictwem strony
internetowej towarów takich jak:
metale szlachetne i nieszlachetne,
kamienie szlachetne i półszlachetne, biżuteria, wyroby jubilerskie,
zegary i zegarki, usługi marketingowe, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi badania rynku.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 238759 (180) 2030 06 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 238823 (180) 2030 01 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 238902 (180) 2030 03 19 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: żywność na bazie
mąki spożywczej i preparatów
zbożowych, mąka, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka
ziemniaczana do celów spożywczych, babeczki, bagietki, bułeczki
słodkie, bułki, chałki, chipsy, chleb,
chleb bezdrożdżowy, drożdżówki, kajzerki, pączki, precle, rogale,
spody do pizzy, suchary, weki,
wyroby cukiernicze: babki, bezy,
biszkopty, ciasta, ciastka, kruche
ciasteczka, ciasto na ciastka, gofry,
herbatniki, keksy, krajanki, krakersy, kremówki, makowce, piernik,
pierniczki, paluszki waflowe, rogaliki, rożki, rurki, serniki, torciki,
torty, wafle suche i przekładane,
waflowe paluszki i rurki nadziewane, waflowe torty i torciki, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów
i orzechów arachidowych, słodycze: cukierki, czekolada, galaretki
owocowe, makaroniki, marcepan,
pastylki i pomadki jako cukierki,
słodycze do ssania, lody spożywcze, desery lodowe, sorbety lodowe, rolady i torty lodowe, cukier,
kakao, wyroby z kakao, kawa,
kawowe aromaty, środki do polepszania walorów smakowych
artykułów spożywczych: aromaty
do żywności, aromaty owocowe
naturalne, aromaty do ciast inne
niż oleje esencyjne; 35: usługi
agencji importowo - eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach, sklepach i na stronie internetowej wyspecjalizowanej w sprzedaży wyrobów
piekarniczych, ciastkarskich, cukierniczych, słodyczy, napojów
i wyrobów tytoniowych, usługi
marketingowe, usługi reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów,
organizacja i obsługa wystaw
i targów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo i pomoc
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
(111) 238998 (180) 2030 07 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 239062 (180) 2030 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 239064 (180) 2030 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 239065 (180) 2030 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 239368 (180) 2030 01 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 239369 (180) 2030 01 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 239685 (180) 2030 03 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 239814 (180) 2030 06 30 Prawo przedłużono w całości

(111) 239820
(111) 239823
(111) 239824
(111) 239831
(111) 239832
(111) 239833
(111) 239835
(111) 239838
(111) 239866
(111) 239976
(111) 240044
(111) 240045
(111) 240046
(111) 240049
(111) 240050
(111) 240052
(111) 240053
(111) 240054
(111) 240235
(111) 240238
(111) 240353
(111) 240354
(111) 240355
(111) 240360
(111) 240423
(111) 240424
(111) 240425
(111) 240501
(111) 240558
(111) 240559
(111) 240666
(111) 240667
(111) 240668
(111) 240669
(111) 240991
(111) 240992
(111) 241000
(111) 241001
(111) 241250
(111) 241253
(111) 241255
(111) 241287
(111) 241311
(111) 241390
(111) 241508
(111) 241510
(111) 241517
(111) 241575
(111) 241636
(111) 241648
(111) 241663
(111) 241664
(111) 241666
(111) 241667
(111) 241668
(111) 241669
(111) 241670
(111) 241671
(111) 241672
(111) 241673
(111) 241674
(111) 241675
(111) 241747
(111) 241752
(111) 241835
(111) 241849
(111) 241850

(180) 2030 07 02
(180) 2030 07 02
(180) 2030 07 02
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 01 08
(180) 2030 06 14
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 01
(180) 2030 07 05
(180) 2030 06 21
(180) 2030 06 21
(180) 2030 06 29
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07
(180) 2030 04 19
(180) 2030 07 14
(180) 2030 07 14
(180) 2030 06 29
(180) 2030 06 29
(180) 2030 06 29
(180) 2030 07 01
(180) 2030 06 14
(180) 2030 06 14
(180) 2030 07 23
(180) 2030 07 23
(180) 2030 07 14
(180) 2030 07 26
(180) 2030 08 06
(180) 2030 06 14
(180) 2030 03 17
(180) 2030 06 07
(180) 2030 07 19
(180) 2030 07 19
(180) 2030 08 02
(180) 2030 07 29
(180) 2030 07 15
(180) 2030 08 05
(180) 2030 07 15
(180) 2030 07 15
(180) 2030 07 15
(180) 2030 07 15
(180) 2030 07 15
(180) 2030 07 15
(180) 2030 07 15
(180) 2030 07 15
(180) 2030 07 15
(180) 2030 07 15
(180) 2030 07 15
(180) 2030 07 15
(180) 2030 07 07
(180) 2030 08 06
(180) 2030 06 24
(180) 2030 07 07
(180) 2030 07 07

Nr 11/2020
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Nr 11/2020
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(111) 241852
(111) 241879
(111) 241995
(111) 242097
(111) 242110
(111) 242111
(111) 242155
(111) 242156
(111) 242241

(180) 2030 07 07
(180) 2030 08 26
(180) 2030 06 18
(180) 2030 07 12
(180) 2030 07 26
(180) 2030 07 26
(180) 2030 07 01
(180) 2030 07 12
(180) 2030 09 20

(111) 242309
(111) 242310
(111) 242323
(111) 242324
(111) 242325
(111) 242326
(111) 242327
(111) 242357
(111) 242404
(111) 242472
(111) 242541
(111) 242852
(111) 242869
(111) 242886
(111) 242887
(111) 242888
(111) 242916
(111) 242918
(111) 242924
(111) 242994
(111) 242995
(111) 243028
(111) 243031
(111) 243045
(111) 243211
(111) 243247
(111) 243282
(111) 243354
(111) 243441
(111) 243442
(111) 243443
(111) 243457
(111) 243461
(111) 243603
(111) 243660
(111) 243661
(111) 243706
(111) 243859
(111) 243877
(111) 243952
(111) 244011
(111) 244014
(111) 244078
(111) 244083
(111) 244272
(111) 244460
(111) 244518
(111) 244618
(111) 244692
(111) 244693
(111) 244827
(111) 244889
(111) 244890
(111) 244892
(111) 244965
(111) 245083
(111) 245121

(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 24
(180) 2030 07 05
(180) 2030 07 05
(180) 2030 07 05
(180) 2030 07 05
(180) 2030 07 05
(180) 2030 05 26
(180) 2030 09 23
(180) 2030 07 15
(180) 2030 08 18
(180) 2030 08 25
(180) 2030 09 09
(180) 2030 09 13
(180) 2030 09 13
(180) 2030 09 13
(180) 2030 06 21
(180) 2030 07 19
(180) 2030 08 05
(180) 2030 06 29
(180) 2030 06 29
(180) 2030 06 09
(180) 2030 06 29
(180) 2030 08 22
(180) 2030 04 26
(180) 2030 07 07
(180) 2030 08 19
(180) 2030 11 18
(180) 2030 07 28
(180) 2030 07 28
(180) 2030 07 28
(180) 2030 08 20
(180) 2030 08 26
(180) 2030 07 08
(180) 2030 08 10
(180) 2030 08 10
(180) 2030 11 15
(180) 2030 11 19
(180) 2030 11 30
(180) 2030 09 07
(180) 2030 09 24
(180) 2030 10 04
(180) 2030 07 06
(180) 2030 08 10
(180) 2030 12 21
(180) 2030 07 29
(180) 2030 07 05
(180) 2030 09 02
(180) 2030 07 08
(180) 2030 07 08
(180) 2030 07 12
(180) 2030 01 08
(180) 2030 01 08
(180) 2030 03 22
(180) 2030 10 12
(180) 2030 12 06
(180) 2030 08 16

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 28: gry i zabawki.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 245137
(111) 245446
(111) 245533
(111) 245616
(111) 245642
(111) 245662
(111) 246052
(111) 246186
(111) 246209
(111) 246210
(111) 246469
(111) 246600
(111) 246601
(111) 246725
(111) 247533
(111) 247599
(111) 247646
(111) 247709
(111) 247970
(111) 248041
(111) 248590
(111) 248688
(111) 249393
(111) 249582
(111) 250538
(111) 250663
(111) 250777
(111) 250778
(111) 251059
(111) 251573
(111) 252468
(111) 252820
(111) 252821
(111) 252822
(111) 252827
(111) 252944
(111) 253157
(111) 256009
(111) 259030
(111) 259108
(111) 259367
(111) 260304
(111) 263413
(111) 263414
(111) 263541
(111) 271755
(111) 275615
(111) 279672
(111) 311991

(180) 2030 10 13
(180) 2030 11 08
(180) 2031 01 07
(180) 2030 07 26
(180) 2030 09 30
(180) 2030 10 18
(180) 2030 07 19
(180) 2031 01 26
(180) 2030 12 09
(180) 2030 12 09
(180) 2030 08 10
(180) 2031 01 15
(180) 2031 01 15
(180) 2030 12 23
(180) 2031 01 26
(180) 2030 11 26
(180) 2030 12 13
(180) 2030 08 18
(180) 2030 12 02
(180) 2030 08 13
(180) 2030 07 28
(180) 2030 04 08
(180) 2031 01 04
(180) 2030 05 07
(180) 2030 01 08
(180) 2030 07 07
(180) 2030 11 10
(180) 2030 11 10
(180) 2031 05 06
(180) 2030 07 12
(180) 2030 07 12
(180) 2030 07 29
(180) 2030 07 29
(180) 2030 07 29
(180) 2030 08 31
(180) 2030 07 09
(180) 2030 07 09
(180) 2031 01 26
(180) 2030 05 07
(180) 2030 07 29
(180) 2030 07 28
(180) 2030 07 09
(180) 2030 07 05
(180) 2030 07 28
(180) 2029 12 21
(180) 2030 07 19
(180) 2031 07 19
(180) 2030 07 05
(180) 2030 07 28
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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

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) 476141
(210) 430158
(210) 430159
(210) 465443
(210) 404550
(210) 424697

ZT42/2017
20/2014
20/2014
U
26/2012
11/2014

(210) 429625
(210) 453248
(210) 489375
(210) 468972
(210) 440878
(210) 502848

19/2014
12/2016
U
U
15/2015
U
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(210) 500583
(210) 497845
(210) 495670
(210) 495669
(210) 495629
(210) 505645
(210) 505385
(210) 505217
(210) 505053
(210) 504687
(210) 504649
(210) 503836
(210) 503469
(210) 416125
(210) 499303
(210) 499399
(210) 499449

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
21/2013
U
U
U

(210) 500290
(210) 501481
(210) 501680
(210) 502456
(210) 502503
(210) 502551
(210) 502556
(210) 502553
(210) 503837
(210) 503838
(210) 503888
(210) 504645
(210) 505646
(210) 506447
(210) 497386
(210) 464843

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 398883
(210) 497298
(210) 427459
(210) 502251
(210) 502566
(210) 502567
(210) 502569
(210) 502571
(210) 503161
(210) 504850
(210) 507609
(210) 508557
(210) 508770
(210) 509221
(210) 509416

14/2012
ZT16/2019
16/2014
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 509419
(210) 509444
(210) 510281
(210) 510472
(210) 510770
(210) 510771
(210) 510772
(210) 511573
(210) 493909
(210) 504797
(210) 503196
(210) 502994
(210) 430276
(210) 447217
(210) 496502

U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT45/2019
ZT43/2019
ZT43/2019
20/2014
26/2015
ZT29/2019

DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 444384
(210) 446691
(210) 449111
(210) 449114
(210) 453259
(210) 455465
(210) 466861
(210) 468916
(210) 473845
(210) 477337
(210) 478202
(210) 478654
(210) 481063
(210) 482884

21/2015
25/2015
04/2016
04/2016
12/2016
50/2017
10/2017
31/2017
18/2018
21/2018
08/2018
26/2018
08/2018
16/2018

(210) 482894
(210) 483112
(210) 484580
(210) 487661
(210) 488234
(210) 488392
(210) 488788
(210) 488789
(210) 488790
(210) 489424
(210) 489425
(210) 489426
(210) 489548
(210) 490192

16/2018
31/2018
22/2018
36/2018
38/2018
42/2018
38/2018
38/2018
38/2018
46/2018
46/2018
46/2018
42/2018
52/2018

(210) 490365
(210) 490476
(210) 490711
(210) 490849
(210) 490872
(210) 490914
(210) 491204

47/2018
44/2018
46/2018
51/2018
09/2019
08/2019
47/2018

Nr 11/2020
(210) 491461
(210) 491573
(210) 491579
(210) 491753
(210) 492046
(210) 492749

48/2018
03/2019
03/2019
08/2019
05/2019
09/2019

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 045141 A. Wykreślono: THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND działający także pod nazwą /SEVEN-UP INTERNATIONAL/, HAMILTON, Bermudy; Wpisano: Portfolio
Concentrate Solutions Unlimited Company, Little Island, Irlandia.
(111) 045185 A. Wykreślono: THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND działający także pod nazwą (SEVEN-UP INTERNATIONAL), HAMILTON, Bermudy; Wpisano: Portfolio
Concentrate Solutions Unlimited Company, Little Island, Irlandia.
(111) 062090 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 062096 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 062101 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 062103 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 066855 A. Wykreślono: NATURANA CARL DÖLKER
GMBH & CO KG, ENINGEN U.A., Niemcy; Wpisano: NATURANA CARL
DÖLKER GMBH & CO. KG, Gomaringen, Niemcy.
(111) 067011 A. Wykreślono: STAR PLUS IPARI ÉS KERESKEDELMI
KFT., FELSŐZSOLCA, Węgry; Wpisano: Star-Plus Műanyagipari KFT.,
Miskolc, Węgry.
(111) 068824 A. Wykreślono: „Inco-Veritas” S.A., Warszawa, Polska; Wpisano: GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
000599764.
(111) 068826 A. Wykreślono: „Inco-Veritas” S.A., Warszawa, Polska; Wpisano: GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
000599764.
(111) 068827 A. Wykreślono: „Inco-Veritas” S.A., Warszawa, Polska; Wpisano: GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
000599764.
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(111) 073945 A. Wykreślono: OMBRETTA AG, STANS, Szwajcaria;
Wpisano: OMBRETTA AG, Oberdorf, Szwajcaria.
(111) 075360 A. Wykreślono: THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND /SEVEN-UP INTERNATIONAL/,
HAMILTON, Bermudy; Wpisano: Portfolio Concentrate Solutions
Unlimited Company, Little Island, Irlandia.
(111) 087515 D. Wpisano: „W dniu 14 kwietnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.
Ns-Rej.Za 1749/20/673) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2642186 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak
towarowy R-087515 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie”.
(111) 088720 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 088759 A. Wykreślono: COTY GENEVA SA VERSOIX,
VERSOIX, Szwajcaria; Wpisano: Coty Geneva Sarl Versoix, Versoix,
Szwajcaria.
(111) 088759 A. Wykreślono: Coty Geneva Sarl Versoix, Versoix, Szwajcaria; Wpisano: HFC Prestige International Operations
Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
(111) 096026 A. Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 100405 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 100552 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 102742 A. Wykreślono: SEMINEX IZDEBSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska; Wpisano: SEMI LINE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 384005623.
(111) 104238 A. Wykreślono: THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND DZIAŁAJĄCY TAKŻE JAKO SEVEN-UP INTERNATIONAL, HAMILTON, Bermudy; Wpisano: Portfolio
Concentrate Solutions Unlimited Company, Little Island, Irlandia.
(111) 104239 A. Wykreślono: THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND DZIAŁAJĄCY JAKO SEVEN-UP INTERNATIONAL, HAMILTON, Bermudy; Wpisano: Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, Little Island, Irlandia.
(111) 117256 A. Wykreślono: ECO GLASINI Radosław Piekarczyk, Chorzów, Polska 240961363; Wpisano: GLASSINI RADOSŁAW
PIEKARCZYK, Chorzów, Polska 240961363.
(111) 118193 A. Wykreślono: SILTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpisano: EKOTEM
GRZEGORZ MICHALAK, Warszawa, Polska.
(111) 119751 A. Wykreślono: LA SENZA CORPORATION, Halifax, Kanada; Wpisano: LA SENZA INTERNATIONAL CANADA LLC,
Beverly Hills, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 122463 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 130070 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN „ SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria.
(111) 132771 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:

105

JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 135303 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 136037 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 136882 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 142900 A. Wykreślono: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699;
Wpisano: GRATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384774741.
(111) 143253 A. Wykreślono: Kozina Mirosław „INTER-LEATHER”, 72-003 Dobra Szczecińska ul. Szczecińska 1 W, Polska; Wpisano: INTER-LEATHER MIROSŁAW KOZINA, Skarbimierzyce, Polska
810852443.
(111) 146623 A. Wykreślono: „NIK-POL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-583 Bobrowniki ul. Akacjowa 38,
Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 276922613.
(111) 146782 A. Wykreślono: GARBALINSKI POLSKA Spółka z o.o. Maszyny, Technika Okienna i Drzwiowa 61-312 Poznań
ul. Ostrowska 388, Polska; Wpisano: MIROPLAST EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365416752.
(111) 149881 A. Wykreślono: YOUNG DIGITAL PLANET S.A.,
Gdynia, Polska 191604534; Wpisano: Nowa Era Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 01218610.
(111) 150533 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 151171 A. Wykreślono: Kozina Mirosław „INTER-LEATHER”, 72-003 Dobra Szczecińska ul. Szczecińska 1W, Polska; Wpisano: INTER-LEATHER MIROSŁAW KOZINA, Skarbimierzyce, Polska
810852443.
(111) 151172 A. Wykreślono: Kozina Mirosław „INTER-LEATHER”, 72-003 Dobra Szczecińska ul. Szczecińska 1 W, Polska; Wpisano: INTER-LEATHER MIROSŁAW KOZINA, Skarbimierzyce, Polska
810852443.
(111) 153209 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 154590 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 155694 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 156457 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 156458 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
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JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 157655 A. Wykreślono: SEMINEX IZDEBSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska; Wpisano: SEMI LINE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 384005623.
(111) 158623 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 160288 A. Wykreślono: INTELSAT INVESTMENTS S.A.,
LUKSEMBURG, Luksemburg; Wpisano: Intelsat License Holdings
LLC, Luksemburg, Luksemburg.
(111) 160728 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 160729 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 160730 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 160802 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 160857 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 161065 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 161921 D. Wpisano: „W dniu 24 kwietnia 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 4721/20/036) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2642895 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-161921 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 162020 D. Wpisano: „W dniu 13 listopada 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 4842/19/206) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2629009 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-162020 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Ferax Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli”.
(111) 163136 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 163676 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 166216 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
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(111) 167360 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 168438 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 169788 D. Wpisano: „W dniu 7 kwietnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 1751/20/786) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2641937 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-169788 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie”.
(111) 169914 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 173700 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 174412 A. Wykreślono: THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND DZIAŁAJĄCY POD NAZWĄ: SEVEN-UP INTERNATIONAL, HAMILTON, Bermudy; Wpisano: Portfolio
Concentrate Solutions Unlimited Company, Little Island, Irlandia.
(111) 174661 D. Wpisano: „W dniu 14 kwietnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 1741/20/465) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2642183 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-174661 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie”.
(111) 175222 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 175349 A. Wykreślono: APTALIS PHARMA US, INC., BRIDGEWATER, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ALLERGAN SALES LLC, Madison, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 177124 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 179484 A. Wykreślono: Garbalinski Polska Maszyny Technika Okienna i Drzwiowa Spółka z o.o., Poznań, Polska
630180626; Wpisano: MIROPLAST EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365416752.
(111) 180512 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 180521 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 180522 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 181855 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
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(111) 183614 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 183617 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 183621 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 184482 D. Wpisano: „W dniu 22 kwietnia 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 4683/20/663) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2642684 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-184482 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 185347 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 186300 D. Wpisano: „W dniu 7 kwietnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 1710/20/101) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2641924 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-186300 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie”.
(111) 186301 D. Wpisano: „W dniu 14 kwietnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 1709/20/389) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2642198 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-186301 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie”.
(111) 189613 A. Wykreślono: Jantoń Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 191435 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 191437 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 191438 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 195967 A. Wykreślono: Jantoń Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 197310 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, Dobroń, Polska 004297391; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
(111) 199798 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Pol-
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ska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 199803 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 199868 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” S.A., Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria.
(111) 200358 D. Wpisano: „W dniu 19 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 11792/19/504) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2560893 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-200358 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health
Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”.
(111) 203551 A. Wykreślono: ACAR S.A., Szczecinek, Polska
004630360; Wpisano: HSK-DATA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350052951.
(111) 203605 A. Wykreślono: „Sobieski” Spółka z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 230030460.
(111) 205832 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 205833 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 208905 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 209483 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 209876 D. Wpisano: „W dniu 14 kwietnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 1714/20/705) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2642191 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-209876 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie”.
(111) 210614 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
(111) 211315 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 214994 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GRO-
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UP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 216724 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 216725 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
(111) 217880 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 218576 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 225042 D. Wpisano: „W dniu 24 kwietnia 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 4679/20/748) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2642899 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-225042 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 226430 A. Wykreślono: ACAR Spółka Akcyjna, Szczecinek, Polska 004630360; Wpisano: HSK-DATA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350052951.
(111) 226959 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 015585664; Wpisano: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 015585664.
(111) 226959 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 364377895.
(111) 226959 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142738307.
(111) 226959 A. Wykreślono: CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142738307; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 227002 A. Wykreślono: JANTOŃ Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 227541 A. Wykreślono: JANTOŃ S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
(111) 229503 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
01558566400000; Wpisano: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 015585664.
(111) 229503 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 364377895.
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(111) 229503 A. Wykreślono: CHRISTIAN LAURENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142738307; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 235611 D. Wpisano: „W dniu 22 kwietnia 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 4681/20/861) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2642695 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-235611 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 237086 A. Wykreślono: ELEKTRONICZNE WAGI PRZEMYSŁOWE ZDZISŁAW NIEWIŃSKI, Gdańsk, Polska 190547573; Wpisano:
ELEKTRONICZNE WAGI PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska
368690985.
(111) 239368 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 239514 A. Wykreślono: „ALUPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, Polska; Wpisano: ALUPOL
PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, TYCHY, Polska 273884817.
(111) 239867 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 240649 A. Wykreślono: Nik-Pol Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bobrowniki, Polska 276922613; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda
Śląska, Polska 276922613.
(111) 241144 A. Wykreślono: TOMTOM TELEMATICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 017177550; Wpisano: WEBFLEET SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
017177550.
(111) 241872 D. Wpisano: „W dniu 14 kwietnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 1733/20/946) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2642193 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-241872 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie”.
(111) 242738 A. Wykreślono: Live Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015291980; Wpisano: LIVE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
221918273 .
(111) 244014 A. Wykreślono: DERMEA Gabinet Dermatologii
Ogólnej i Estetycznej Ivana Stanković-Sosnowska, Warszawa, Polska 140864210; Wpisano: DERMEA dermatologia i medycyna estetycza Ivana Stanković, Warszawa, Polska 140864210.
(111) 244333 A. Wykreślono: INCO-VERITAS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano: GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, 000599764.
(111) 244749 A. Wykreślono: ECO GLASINI Radosław Piekarczyk, Chorzów, Polska 240961363; Wpisano: GLASSINI RADOSŁAW
PIEKARCZYK, Chorzów, Polska 240961363.
(111) 246158 A. Wykreślono: WEARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122515020; Wpisano: WEARCO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122515020.
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(111) 246159 A. Wykreślono: WEARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122515020; Wpisano: WEARCO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122515020.
(111) 246491 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 27
stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: WA.XI.
Ns-Rej.Za 1406/17/903) wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2520523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.246491 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BANKOWI POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą
w Warszawie wobec BEWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ruszczynie oraz Jurajska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Postępie”.
(111) 249446 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 250758 A. Wykreślono: YOUNG DIGITAL PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska; Wpisano: Nowa Era Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 012186107.
(111) 251483 A. Wykreślono: GYNCENTRUM CLINIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska; Wpisano: GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 383762894.
(111) 251613 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 251614 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 252100 A. Wykreślono: YOUNG DIGITAL PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska 191604534; Wpisano: Nowa Era Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 012186107.
(111) 252103 A. Wykreślono: YOUNG DIGITAL PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska 191604534; Wpisano: Nowa Era Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 012186107.
(111) 253302 A. Wykreślono: KLINIKA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Żory,
Polska 276894259; Wpisano: SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA, KRAKÓW, Polska 351618159.
(111) 253658 A. Wykreślono: HERBAPOL- LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 254991 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 257414 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 257458 A. Wykreślono: I MARKETING INTER PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ogrodniczki, Polska 200816669; Wpisano: MIP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Stawiguda, Polska 200816669.
(111) 258267 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 258753 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 258754 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
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JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 258755 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 258756 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 258757 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 258758 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 258759 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917 .
(111) 259538 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 259539 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 259540 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917 .
(111) 259541 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 259543 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 259544 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 261330 A. Wykreślono: WOLNIAK MAREK, Kalisz, Polska;
Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska.
(111) 261347 A. Wykreślono: WOLNIAK MAREK WOLNIAK MAREK, Kalisz, Polska; Wpisano: Barbara-Maria Wolniak, Kalisz, Polska.
(111) 261693 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917 .
(111) 261694 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 261695 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 261796 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
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JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 262235 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria.
(111) 263031 A. Wykreślono: KLIMCZAK KRZYSZTOF MOLO
WOJCIECH KOZACZYŃSKI ARTUR SHOT GROUP SPÓŁKA CYWILNA,
Węgrzce, Polska; Wpisano: LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, Polska 851764046.
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(111) 269478 A. Wykreślono: EVER MIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: EVER
GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 367039549.
(111) 269479 A. Wykreślono: EVER MIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: EVER
GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 367039549.
(111) 271035 A. Wykreślono: KOZINA MIROSŁAW INTER-LEATHER, Dobra, Polska; Wpisano: INTER-LEATHER MIROSŁAW KOZINA, Skarbimierzyce, Polska 810852443.

(111) 263032 A. Wykreślono: KLIMCZAK KRZYSZTOF MOLO
WOJCIECH KOZACZYŃSKI ARTUR SHOT GROUP SPÓŁKA CYWILNA,
Węgrzce, Polska; Wpisano: LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, Polska 851764046.

(111) 271265 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.

(111) 265276 A. Wykreślono: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699;
Wpisano: GRATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384774741.

(111) 271761 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.

(111) 265277 A. Wykreślono: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699;
Wpisano: GRATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384774741.

(111) 271950 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.

(111) 266451 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.

(111) 272352 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.

(111) 266452 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.

(111) 272353 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.

(111) 266915 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.

(111) 272445 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.

(111) 267756 A. Wykreślono: MULTISHOP JAROCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147091402; Wpisano: MULTISHOP SUWAŁKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 367892994.
(111) 267902 A. Wykreślono: ECO GLASINI RADOSŁAW PIEKARCZYK, Chorzów, Polska 240961363; Wpisano: GLASSINI RADOSŁAW PIEKARCZYK, Chorzów, Polska 240961363.
(111) 267981 A. Wykreślono: ROMEXIM SPÓŁKA JAWNA
R. BEDNAREK, I. LUKIYANOVA, Babice Nowe, Polska 010524310;
Wpisano: ROMEXIM SPÓŁKA JAWNA R. BEDNAREK, I. ŁUKJANOWA,
Babice Nowe, Polska 010524310.
(111) 268075 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 268524 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 268630 A. Wykreślono: RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk, Polska 361348893; Wpisano:
BRAVAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361348893.
(111) 268631 A. Wykreślono: RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk, Polska 361348893; Wpisano:
BRAVAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361348893.
(111) 269455 A. Wykreślono: RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk, Polska 361348893; Wpisano:
BRAVAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361348893.

(111) 273291 A. Wykreślono: „ECHO – PARK ROZWOJU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 260557296; Wpisano: EPP OFFICE-PARK
ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 145903385.
(111) 274349 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 274500 A. Wykreślono: HTEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 016424578;
Wpisano: SUNREEF VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska
364163013.
(111) 275212 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 276035 D. Wpisano: „W dniu 21 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 2616/20/477) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2638613 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-276035 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) 276482 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 277483 A. Wykreślono: SILTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 015779871; Wpisano:
EKOTEM GRZEGORZ MICHALAK, Warszawa, Polska.
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(111) 277502 A. Wykreślono: YOUNG DIGITAL PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska; Wpisano: Nowa Era Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 012186107.
(111) 278811 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 279868 D. Wpisano: „W dniu 7 kwietnia 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt KR.VII.Ns-Rej.Za 1742/20/866) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2641940 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-279868 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie”.
(111) 280175 A. Wykreślono: TOMTOM TELEMATICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 017177550; Wpisano: WEBFLEET SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
017177550.
(111) 280946 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 281020 A. Wykreślono: KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO.KG, NECKARSULM, Niemcy; Wpisano: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, Niemcy.
(111) 281054 A. Wykreślono: JABŁOŃSKA-KASZNIA ANNA
FLORJA, Warszawa, Polska 017471031; Wpisano: FLORJA ANNA JABŁOŃSKA-KASZNIA, Chotomów, Polska 017471031.
(111) 281622 A. Wykreślono: TOMTOM TELEMATICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 017177550; Wpisano: WEBFLEET SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
017177550.
(111) 281623 A. Wykreślono: TOMTOM TELEMATICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 017177550; Wpisano: WEBFLEET SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
017177550.
(111) 281749 A. Wykreślono: FUNDACJA GREENPEACE POLSKA, Warszawa, Polska 015644190; Wpisano: ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆ, Warszawa, Polska 356260981.
(111) 282930 A. Wykreślono: HERBAPOL LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 285918 A. Wykreślono: MARZEC PAWEŁ MÓJ DIETETYK, Gdynia, Polska 220502380; Wpisano: MÓJ DIETETYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIŚCIĄ, Gdynia, Polska
381775533.
(111) 290308 A. Wykreślono: THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, Hamilton, Bermudy; Wpisano:
Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, Little Island,
Irlandia.
(111) 291440 A. Wykreślono: I MARKETING INTER PARTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ogrodniczki, Polska; Wpisano: MIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Stawiguda, Polska 200816669.
(111) 292476 A. Wykreślono: ECO GLASINI RADOSŁAW
PIEKARCZYK, Chorzów, Polska; Wpisano: GLASSINI RADOSŁAW
PIEKARCZYK, Chorzów, Polska 240961363.
(111) 292630 D. Wykreślono: „W dniu 18 marca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
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akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2847/19/069) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2603517 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-292630 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Bioton Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Sequoia Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 294022 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 294024 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 294025 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 294740 A. Wykreślono: Coty Geneva SA Versoix, Versoix,
Szwajcaria; Wpisano: Coty Geneva Sarl Versoix, Versoix, Szwajcaria.
(111) 294740 A. Wykreślono: Coty Geneva Sarl Versoix, Versoix, Szwajcaria; Wpisano: HFC Prestige International Operations
Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
(111) 295151 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 296043 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 296044 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 296045 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska; Wpisano: JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska
100282917.
(111) 296714 D. Wpisano: „W dniu 02 kwietnia 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 4689/20/069) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2641636 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak
towarowy R-296714 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 296715 D. Wpisano: „W dniu 22 kwietnia 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 4690/20/781) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2642680 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-296715 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
(111) 297834 A. Wykreślono: POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699;
Wpisano: GRATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384774741.
(111) 298874 A. Wykreślono: FIRMA ELEKTRYCZNA KARWASZ
GRZEGORZ KARWASZ WANDA KARWASZ SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, Polska 931523711; Wpisano: F.E.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 383298959.
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G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.
ZNAKI TOWAROWE
(111) 326781		
			
			
			

w WUP nr 04/2020 r. na str. 230 w łamie prawym, wiersz 8 błędnie podano nazwę uprawnionego jest:
(732) NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOAIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Powinno być:
(732) NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
OGŁOSZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO
O NABORZE NA APLIKACJĘ EKSPERCKĄ

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Badań Patentowych
Liczba lub wymiar etatu: 3
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie dokumentacji
patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie.
Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
– elektroniki – 1 etat
– elektrotechniki – 1 etat
– mechaniki – 1 etat
znajomość
języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego
•
na poziomie dobrym,
• Od aplikanta eksperckiego, który powinien posiadać znajomość więcej niż jednego języka obcego, można
nie wymagać znajomości jednego z potrzebnych języków, jeżeli brak ten uzupełni on w czasie przeznaczonym
na aplikację (art. 266 ust. 3 ustawa Prawo własności przemysłowej – tj. Dz.U. 2020 r. poz. 286 ze zm.).
Wymagania dodatkowe:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV/życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
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• oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia
uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie
przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/
wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
• w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2020 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział do spraw Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DP_e” lub „aplikant/DP_m”
W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) wyjątkowo dopuszczamy składanie
kompletnych aplikacji drogą elektroniczną na adres rekrutacja@uprp.gov.pl Kandydaci, którzy skorzystają
z tej możliwości, obowiązani są do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej w najbliższym możliwym
terminie, najpóźniej jednak przed rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji.
Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
– stabilną i ciekawą pracę,
– przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
– nagrody – w zależności od wyników pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
– możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
– możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy ZapomogowoPożyczkowej,
– możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki
medycznej.
Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w zamkniętych kopertach,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@uprp.gov.pl. W przypadku
przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie
podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty
elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie
podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu testu.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane
oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod
adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest
obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez
kandydatki/kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia do Urzędu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
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Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://
uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa,
al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych – adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym
i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub
wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji,
jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie
z wybranymi osobami.
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

