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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

Patenty
Udzielone prawa
(od nr 235 541 do nr 235 600)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 235561
(41) 2019 07 15
(51) A01G 9/02 (2018.01)
A01G 27/00 (2006.01)
(21) 424268 (22)
2018 01 14
(72) DZIEDZIC BEATA, Warszawa (PL); DUSZYŃSKI GRZEGORZ,
Warszawa (PL)

(73)	SUBITO ADVISING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wertykalny system do uprawy roślin ozdobnych i użytkowych
(B1) (11) 235547
(41) 2019 04 23
(51) A01N 65/34 (2009.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 423143 (22)
2017 10 12
(72) KRĘGIEL DOROTA, Łódź (PL); BERŁOWSKA JOANNA, Łódź (PL);
ANTOLAK HUBERT, Koszewnica (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Sposób dezynfekcji chemicznej
(B1) (11) 235558
(41) 2019 04 23
(51) A22C 25/14 (2006.01)
(21) 423206 (22)
2017 10 19
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(72)	ŁUKASIEWICZ JACEK, Mierzyn (PL)
(73) INTRALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobra (PL)
(54) Urządzenie do odgławiania ryb
(B1) (11) 235560
(41) 2019 06 03
(51) A22C 25/18 (2006.01)
(21) 423678 (22)
2017 12 01
(72) DOWGIAŁŁO ANDRZEJ, Gdańsk (PL);
KOSMOWSKI MARIUSZ, Gdańsk (PL)
(73) MORSKI INSTYTUT RYBACKI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Gdynia (PL)
(54) Urządzenie do poprzecznego przecinania filetów mrożonych
i tuszek
(B1) (11) 235600
(41) 2019 04 08
(51) A61G 7/07 (2006.01)
A47C 20/00 (2006.01)
(21) 422973 (22)
2017 09 26
(72)	ŁABNO TOMASZ, Tarnów (PL)
(73)	ŁABNO TOMASZ BADUM, Brzozówka (PL)
(54) Poduszka szpitalna
(B1) (11) 235553
(41) 2015 10 12
(51) A61J 9/06 (2006.01)
B62B 9/26 (2006.01)
(21) 407808 (22)
2014 04 07
(72) BOŚ EUGENIUSZ, Częstochowa (PL); BOŚ WOJCIECH,
Nowa Gorzelnia (PL)
(73) BOŚ WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BOŚ SPÓŁKA CYWILNA,
Nowa Gorzelnia (PL); BOŚ JADWIGA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BOŚ SPÓŁKA CYWILNA,
Nowa Gorzelnia (PL); BOŚ EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BOŚ SPÓŁKA CYWILNA,
Nowa Gorzelnia (PL); CEGIEŁA ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BOŚ SPÓŁKA CYWILNA,
Nowa Gorzelnia (PL)
(54) Uchwyt do mocowania butelki na stelażu wózka dziecięcego
(B1) (11) 235541
(41) 2018 12 03
(51) A61K 31/26 (2006.01)
A61P 25/14 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) 421685 (22)
2017 05 23
(72)	HAĆ ALEKSANDRA, Wejherowo (PL); BROKOWSKA JOANNA,
Grudziądz (PL); HERMAN-ANTOSIEWICZ ANNA, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) 2-izotiocyjanianoetylobenzen do zastosowania w leczeniu
choroby Huntingtona
(B1) (11) 235543
(41) 2019 01 02
(51) A61K 31/7048 (2006.01)
A61K 31/433 (2006.01)
A61K 31/10 (2006.01)
(21) 421946 (22)
2017 06 19
(72)	GAGOŚ MARIUSZ, Lublin (PL); CHUDZIK BARBARA, Miłocin (PL);
NIEWIADOMY ANDRZEJ, Lublin (PL); MATWIJCZUK ARKADIUSZ,
Lublin (PL); CZERNEL GRZEGORZ, Bogucin (PL);
KARPIŃSKA MONIKA, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL);
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU
ORGANICZNEGO, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja do leczenia chorób grzybiczych
(B1) (11) 235592
(41) 2016 08 01
(51) A61K 33/26 (2006.01)
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A61K 9/10 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
(21) 411062 (22)
2015 01 25
(72) WRZOSEK ARTUR, Tomice (PL); KŁYS PIOTR, Stara Iwiczna (PL);
CIĘCIARA MARIUSZ, Tomice (PL)
(73) WRZOSEK ARTUR, Tomice (PL); KŁYS PIOTR, Stara Iwiczna (PL);
CIĘCIARA MARIUSZ, Tomice (PL)
(54) Płynna kompozycja zawierająca źródło żelaza w postaci niejonowej oraz zastosowanie
(B1) (11) 235567
(41) 2019 09 23
(51) A61L 2/18 (2006.01)
A01N 55/10 (2006.01)
A01N 37/46 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A61L 101/46 (2006.01)
(21) 424896 (22)
2018 03 15
(72) KRĘGIEL DOROTA, Łódź (PL); RYGAŁA ANNA, Łódź (PL);
NOWACKA MARIA, Łódź (PL); KOWALEWSKA ANNA, Domaniewice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); CENTRUM BADAŃ
MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie polimerowych pochodnych N-acetylocysteiny
(B1) (11) 235586
(41) 2019 11 18
(51) A63B 21/02 (2006.01)
A63B 69/12 (2006.01)
A63B 35/00 (2006.01)
(21) 428593 (22)
2019 01 15
(72) PASZKO MATEUSZ, Obrocz (PL); ŁYGAS KRYSTIAN,
Jarosławiec (PL); WENDEKER MIROSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób wspomagania treningu pływackiego
(B1) (11) 235575
(41) 2019 12 02
(51) B01D 67/00 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
(21) 425729 (22)
2018 05 25
(72)	SZWAST MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) POLYMEMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54)	Sposób wytwarzania polimerowych kapilarnych kompozytowych membran nieporowatych
(B1) (11) 235544
(41) 2019 01 02
(51) B01J 29/14 (2006.01)
B01J 29/46 (2006.01)
B01J 37/34 (2006.01)
B01J 39/14 (2006.01)
(21) 422053 (22)
2017 06 28
(72) JĘDRZEJCZYK ROMAN, Kraków (PL); DZIEDZICKA ANNA,
Chrzanów (PL); CHLEBDA DAMIAN, Brzączowice (PL); JODŁOWSKI
PRZEMYSŁAW, Kraków (PL); KUTERASIŃSKI ŁUKASZ, Włoszczowa (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL); POLITECHNIKA
KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54)	Sposób otrzymywania katalizatora zeolitowego zawierającego
cząstki miedzi lub jej tlenku, zastosowanie ultradźwięków w sposobie wytwarzania katalizatora zeolitowego oraz jego zastosowanie
w reakcji selektywnej katalitycznej redukcji SCR
(B1) (11) 235556
(41) 2018 07 30
(51) B02C 25/00 (2006.01)
(21) 424563 (22)
2018 02 12
(72)	NIEMIEC PIOTR, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54)	Sposób eliminowania zakłóceń w pracy młyna węglowego
średniobieżnego i układ do realizacji tego sposobu
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(B1) (11) 235563
(41) 2019 07 29
(51) B09C 1/08 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
(21) 424321 (22)
2018 01 19
(72) MARECIK ROMAN, Kiekrz (PL); CYPLIK PAWEŁ, Promnice (PL);
PIOTROWSKA-CYPLIK AGNIESZKA, Promnice (PL);
CHRZANOWSKI ŁUKASZ, Poznań (PL); WOLKO ŁUKASZ, Poznań (PL);
BIEGAŃSKA-MARECIK RÓŻA, Kiekrz (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54)	Sposób biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby
wspomagany surfaktantami naturalnymi
(B1) (11) 235562
(41) 2019 07 29
(51) B09C 1/10 (2006.01)
B09C 1/08 (2006.01)
(21) 424320 (22)
2018 01 19
(72) MARECIK ROMAN, Kiekrz (PL); CYPLIK PAWEŁ, Promnice (PL);
PIOTROWSKA-CYPLIK AGNIESZKA, Promnice (PL);
CHRZANOWSKI ŁUKASZ, Poznań (PL); WOLKO ŁUKASZ, Poznań (PL);
BIEGAŃSKA-MARECIK RÓŻA, Kiekrz (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54)	Sposób usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby
na drodze biodegradacji przy użyciu kwasów humusowych i hydrolizatu drożdżowego
(B1) (11) 235593
(41) 2017 01 16
(51) B21H 1/10 (2006.01)
B21D 53/30 (2006.01)
B60B 25/00 (2006.01)
(21) 412997 (22)
2015 07 02
(72) KOŁAKOWSKI DARIUSZ, Dobre Miasto (PL)
(73) KOŁAKOWSKI DARIUSZ, Dobre Miasto (PL)
(54)	Sposób wytwarzania obrzeża wielowarstwowego stalowej felgi
zwijanej o dużej nośności, oraz urządzenie profilujące do realizacji
tego sposobu
(B1) (11) 235590
(41) 2017 11 06
(51) B29C 44/06 (2006.01)
B29C 45/02 (2006.01)
B29C 45/16 (2006.01)
B29C 47/04 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
B29C 49/06 (2006.01)
B65D 1/00 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
(21) 417103 (22)
2016 05 04
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54)	Sposób wytwarzania pojemników i pojemnik wytworzony tym
sposobem
(B1) (11) 235598
(41) 2018 11 19
(51) B60B 9/00 (2006.01)
B60B 23/00 (2006.01)
B60B 3/08 (2006.01)
F16F 15/10 (2006.01)
(21) 422970 (22)
2017 09 25
(72)	NINARD PIOTR, Kraków (PL); JURGA STANISŁAW, Kraków (PL);
LIPIŃSKI FRANCISZEK, Katowice (PL)
(73) CARBONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Koło pojazdu szynowego, zwłaszcza do tramwaju
(B1) (11) 235595
(41) 2018 07 02
(51) B60N 2/39 (2006.01)
B60N 2/427 (2006.01)
(21) 419951 (22)
2016 12 23

(72) PUSTY TOMASZ, Konin (PL); PROCHOWSKI LEON, Laszczki (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY
INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie zabezpieczające osobę podróżującą pojazdem
przed obrażeniami mogącymi powstać wskutek zdarzenia drogowego, zwłaszcza przewrócenia pojazdu na bok
(B1) (11) 235568
(41) 2018 11 19
(51) B60Q 11/00 (2006.01)
(21) 424920 (22)
2018 03 16
(72) DYDUCH JANUSZ, Warszawa (PL); SABAT ROMAN, Wrocław (PL)
(73)	SABAT ROMAN BIURO WDROŻENIOWO-PROJEKTOWE SABEL,
Wrocław (PL)
(54)	Sposób sterowania i kontroli źródeł światła LED w sygnalizacji
kolejowej i drogowej
(B1) (11) 235580
(41) 2020 01 02
(51) B60R 11/00 (2006.01)
B60R 9/00 (2006.01)
(21) 426162 (22)
2018 06 30
(72)	SZCZĘŚNIAK GRZEGORZ, Jaworze (PL); OTTAWA ANDRZEJ,
Goczałkowice Zdrój (PL); OSTROWSKI TOMASZ, Bestwina (PL);
NOGOWCZYK PAULINA, Bielsko-Biała (PL)
(73)	SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Urządzenie mocujące drabinę na dachu pojazdu specjalnego
(B1) (11) 235552
(41) 2015 08 17
(51) B62B 9/10 (2006.01)
(21) 407076 (22)
2014 02 04
(72) CZUPRYNA SŁAWOMIR, Częstochowa (PL);
CZUPRYNA JAROSŁAW, Częstochowa (PL)
(73) CZUPRYNA SŁAWOMIR CENTER TUNING, Częstochowa (PL)
(54)	Gondola wózka zwłaszcza dziecięcego i sposób wytwarzania
gondoli wózka zwłaszcza dziecięcego
(B1) (11) 235583
(41) 2020 01 27
(51) B65B 35/18 (2006.01)
B65B 43/44 (2006.01)
B65G 47/91 (2006.01)
(21) 426435 (22)
2018 07 24
(72)	GĄSIOROWSKI MAREK, Głosków (PL)
(73)	GĄSIOROWSKI MAREK, Głosków (PL)
(54) Przegubowe złącze panewkowo-sworzniowe i transporter
modułowy zawierający moduły z gniazdami roboczymi połączone
za pomocą takich złącz
(B1) (11) 235582
(41) 2020 01 27
(51) B65B 69/00 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
(21) 426400 (22)
2018 07 23
(72)	ŁUKASIK ZBIGNIEW, Radom (PL); KUŚMIŃSKA-FIJAŁKOWSKA
ALDONA, Kotarwice (PL); KOZYRA JACEK, Jedlińsk (PL);
ŚLĄCZKA WOJCIECH, Bezrzecze (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54)	Automatyczny mechanizm transportowy załadunku paliwa
stałego do zasobnika automatycznego podajnika dozującego paliwo
stałe do pieca centralnego ogrzewania
(B1) (11) 235546
(41) 2019 04 23
(51) B65D 27/30 (2006.01)
G09F 3/03 (2006.01)
B65D 55/02 (2006.01)
G06K 19/00 (2006.01)
G08B 13/22 (2006.01)
(21) 423136 (22)
2017 10 11
(72) FUTERA KONRAD, Ciechanów (PL)
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(73)	ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SPÓŁKA JAWNA,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(54)	Sposób wykonania opakowania papierowego, zwłaszcza kartonowego, z układem informującym o otwarciu
(B1) (11) 235542
(41) 2017 12 04
(51) B65G 15/60 (2006.01)
B65G 15/64 (2006.01)
(21) 421751 (22)
2017 05 30
(30) PV 2016-314
2016 05 30
CZ
(72) BOHÁČ LEO, Žimrovice (CZ); ŠUCHA ZDENĚK, Mutěnice (CZ)
(73) MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikołów (PL)
(54)	Absorpcyjna stacja przesypowa służąca do pochłaniania energii
kinetycznej transportowanego materiału spadającego na przenośnik taśmowy w miejscu jego upadku
(B1) (11) 235549
(41) 2019 01 14
(51) C04B 18/08 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
(21) 422145 (22)
2017 07 07
(72)	HUPKA JAN, Gdańsk (PL); ŁUCZAK JUSTYNA, Tczew (PL);
PISZCZ-KARAŚ KATARZYNA, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); POLITECHNIKA
WARSZAWSKA, Warszawa (PL); POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE
I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL); ORLEN
UPSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL); LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL);
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL); INSTYTUT NAFTY
I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Lekkie kruszywo budowlane
(B1) (11) 235578
(41) 2019 12 16
(51) C04B 18/14 (2006.01)
C04B 7/38 (2006.01)
C04B 18/04 (2006.01)
C04B 7/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 425827 (22)
2018 06 05
(72) BARAN TOMASZ, Bydlin (PL); PICHNIARCZYK PAWEŁ, Bibice (PL);
GRABOWSKI ZBIGNIEW, Kraków (PL); WÓJCIK JAROSŁAW, Kraków (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa (PL)
(54) Kompozyt żelazonośny dodawany do mączki surowcowej
w procesie wytwarzania klinkieru portlandzkiego
(B1) (11) 235555
(41) 2016 01 04
(51) C07K 14/005 (2006.01)
A61K 39/145 (2006.01)
(21) 408649(22)
2014 06 24
(72)	SĄCZYŃSKA VIOLETTA, Warszawa (PL); ROMANIK AGNIESZKA,
Ostrów Mazowiecka (PL); FLORYS KATARZYNA, Iwaniska (PL);
CECUDA-ADAMCZEWSKA VIOLETTA, Warszawa (PL);
KĘSIK-BRODACKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL); PŁUCIENNICZAK
GRAŻYNA, Warszawa (PL); PŁUCIENNICZAK ANDRZEJ, Warszawa (PL);
BOROWICZ PIOTR, Warszawa (PL); ŁUKASIEWICZ NATALIA,
Warszawa (PL); SOKOŁOWSKA IWONA, Warszawa (PL);
MIKIEWICZ DIANA, Warszawa (PL); SOBOLEWSKA AGNIESZKA,
Warszawa (PL); BARAN PIOTR, Warszawa (PL); KAPUSTA JÓZEF,
Swarzędz (PL); ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL);
BIERCZYŃSKA-KRZYSIK ANNA, Warszawa (PL); MINTA ZENON,
Puławy (PL); ŚMIETANKA KRZYSZTOF, Puławy (PL); OLSZEWSKA
MONIKA, Chojnów (PL); SZEWCZYK BOGUSŁAW, Gdańsk (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
I ANTYBIOTYKÓW, Warszawa (PL)
(54) Wyizolowany i oczyszczony polipeptyd hemaglutyniny (HA)
wirusa grypy H5N1, kompozycja zawierająca polipeptyd i jej zasto-
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sowanie, przeciwciało wiążące się specyficznie z polipeptydem oraz
sposób otrzymywania tego polipeptydu
(B1) (11) 235559
(41) 2019 05 06
(51) C22C 23/02 (2006.01)
B22D 21/04 (2006.01)
C22C 1/03 (2006.01)
(21) 423323 (22)
2017 10 31
(72) RAPIEJKO CEZARY, Łódź (PL); PISAREK BOGUSŁAW, Łódź (PL);
KACZOROWSKI RAFAŁ, Łódź (PL); SZYMCZAK TOMASZ, Głowno (PL);
PACYNIAK TADEUSZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Sposób wytwarzania stopów magnezu z dodatkami stopowymi
pierwiastków o temperaturze topnienia wyższej od 650°C i gęstości
powyżej 1,737 g/cm3
(B1) (11) 235571
(41) 2019 10 07
(51) D06F 35/00 (2006.01)
(21) 425104 (22)
2018 03 30
(72) MARKOWSKI ROBERT, Gdynia (PL)
(73)	ALBINOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(54)	Sposób prania tkanin delikatnych
(B1) (11) 235591
(41) 2015 08 17
(51) E04F 15/04 (2006.01)
(62) 383455
(21) 410328 (22)
2002 07 04
(30) 10138285.5
2001 08 10
DE
(86) 2002 07 04
PCT/DE02/02444
(87) 2003 02 27
WO03/016654
(72)	HANNIG HANS JÜRGEN, Bergisch Gladbach (DE)
(73)	AKZENTA PANEELE + PROFILE GMBH, Kaisersesch (DE)
(54) Układ mocujący dla paneli oraz panel zawierający taki układ
(B1) (11) 235597
(41) 2018 10 08
(51) E21B 19/16 (2006.01)
B25B 13/50 (2006.01)
B25B 7/00 (2006.01)
E21B 19/18 (2006.01)
(21) 421128 (22)
2017 03 31
(72) MASZOTA ANDRZEJ, Tokary (PL)
(73) TERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czaple (PL)
(54) Urządzenie oraz sposób montażu i demontażu żerdzi w maszynie wiertniczej
(B1) (11) 235596
(41) 2018 09 10
(51) E21F 17/18 (2006.01)
B01D 59/00 (2006.01)
G01F 1/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
(21) 420718 (22)
2017 03 02
(72) JĘDRYSEK MARIUSZ ORION, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54)	Sposób oceny zagrożenia i przewidywania wyrzutów gazów
i skał w przestrzeni geologicznej
(B1) (11) 235574
(41) 2019 11 18
(51) F01B 11/00 (2006.01)
F01B 11/08 (2006.01)
(21) 425536 (22)
2018 05 15
(72) RUDKOWSKI MAREK, Kraków (PL); BOROWIEC ZDZISŁAW,
Kraków (PL); FRAIS KRZYSZTOF, Warszawa (PL); RATAJCZAK JÓZEF,
Kraków (PL)
(73) RUDKOWSKI MAREK, Kraków (PL); BOROWIEC ZDZISŁAW,
Kraków (PL); FRAIS KRZYSZTOF, Warszawa (PL); RATAJCZAK JÓZEF,
Kraków (PL)
(54)	Sprężarka tłokowa do sprężania gazu ziemnego na stacjach
redukcyjnych

8

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 13/2020

(B1) (11) 235565
(41) 2019 07 29
(51) F02C 6/16 (2006.01)
F02C 6/18 (2006.01)
C10L 3/08 (2006.01)
(21) 424392 (22)
2018 01 26
(72) BARTELA ŁUKASZ, Pilchowice (PL); CHMIELNIAK TADEUSZ,
Gliwice (PL); KOTOWICZ JANUSZ, Pyskowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54)	Sposób integracji systemu magazynowania energii w wodorze
oraz sprężonym powietrzu
(B1) (11) 235579
(41) 2020 01 02
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/08 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 426114 (22)
2018 06 28
(72) RAFAŁOWSKA URSZULA, Knurów (PL); KUŚ LESZEK, Bytom (PL);
DOMAŃSKI PIOTR, Tarnowskie Góry (PL)
(73)	HYDRO-TECH-SORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Uszczelnienie wału płuczki mieczowej
(B1) (11) 235594
(41) 2015 10 26
(51) F15B 15/16 (2006.01)
B60P 1/16 (2006.01)
F16F 9/088 (2006.01)
B60G 13/14 (2006.01)
(21) 407923 (22)
2014 04 16
(72) DUDZIAK EDWARD, Lubań (PL)
(73)	AGROMET ZEHS LUBAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Lubań (PL)
(54)	Hydrauliczny teleskopowy siłownik
(B1) (11) 235599
(41) 2020 01 27
(51) F16D 3/00 (2006.01)
F16D 3/18 (2006.01)
(21) 426390 (22)
2018 07 20
(72) JANKOŚ ZYGMUNT, Wadowice (PL); SEMENIUK EMIL, Radocza (PL);
WOJTALA JERZY, Chocznia (PL)
(73) PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice (PL)
(54)	Sprzęgło podwójne bezluzowe
(B1) (11) 235554
(41) 2017 04 24
(51) F16F 11/00 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
F16F 7/10 (2006.01)
F16F 13/16 (2006.01)
F16F 13/22 (2006.01)
B60R 19/02 (2006.01)
B60R 19/18 (2006.01)
(21) 414367 (22)
2015 10 14
(72)	HOLNICKI-SZULC JAN, Warszawa (PL); KNAP LECH, Warszawa (PL);
FARAJ RAMI, Warszawa (PL); SEŃKO JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL); ADAPTRONICA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(54) Urządzenie do tłumienia udaru i sposób tłumienia udaru
(B1) (11) 235551
(41) 2017 01 16
(51) F23G 5/32 (2006.01)
(21) 413012 (22)
2015 07 03
(72) BERNAŚ JAN, Warszawa (PL)
(73) BERNAŚ JAN PIOTR, Warszawa (PL)
(54) Bezrusztowy system spalania wirowego i sposób bezrusztowego spalania wirowego
(B1) (11) 235545
(41) 2019 01 14
(51) F23L 1/02 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
(21) 422182 (22)
2017 07 10

(72) BARAŃSKI LESZEK, Starachowice (PL); WOŹNIAK MIROSŁAW,
Iłża (PL)
(73) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Palnik retortowy do spalania paliw stałych
(B1) (11) 235569
(41) 2019 09 23
(51) F24D 19/06 (2006.01)
F28D 1/04 (2006.01)
F24H 3/00 (2006.01)
(21) 424936 (22)
2018 03 19
(72) PIERNIKOWSKI PRZEMYSŁAW, Szpetal Górny (PL);
GAZDA KAROLINA, Sułkowo (PL); RUDZIŃSKI BARTŁOMIEJ,
Goreń Duży (PL); TOMCZAK TOMASZ, Włocławek (PL)
(73) INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA
JAWNA, Nowa Wieś (PL)
(54)	Sposób wytwarzania grzejników płytowych
(B1) (11) 235577
(41) 2019 12 02
(51) F41A 21/30 (2006.01)
F01N 1/08 (2006.01)
F41A 21/36 (2006.01)
(21) 425791 (22)
2018 05 30
(72) BRAŃSKI ADAM, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54)	Sposób tłumienia fali akustycznej oraz moduł refleksyjny tłumika do stosowania tego sposobu
(B1) (11) 235570
(41) 2019 10 07
(51) F41F 3/04 (2006.01)
F41F 3/052 (2006.01)
(21) 425059 (22)
2018 03 28
(72) KANIEWSKI DAMIAN, Warszawa (PL); CIEŚLIŃSKI DAWID,
Kańczuga (PL); BARTKOWIAK BARTOSZ, Warszawa (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA,
Warszawa (PL)
(54) Mechanizm zwalniania rakiety ze stanowiska startowego
(B1) (11) 235581
(41) 2020 01 27
(51) F41G 1/00 (2006.01)
F41G 1/02 (2006.01)
F41G 1/033 (2006.01)
F41G 1/16 (2006.01)
(21) 426394 (22)
2018 07 21
(72) BOCZKOWSKI GRZEGORZ, Ząbki (PL); KUROPATWA MICHAŁ,
Ozorków (PL)
(73) KUROPATWA MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE,
Sokolniki-Las (PL)
(54) Diopter
(B1) (11) 235584
(41) 2020 02 10
(51) F42B 3/00 (2006.01)
F42B 3/12 (2006.01)
F42B 3/13 (2006.01)
F42C 19/00 (2006.01)
F42C 19/08 (2006.01)
(21) 426502 (22)
2018 07 30
(72)	NITA MARCIN, Zielonka (PL); WARCHOŁ RADOSŁAW, Marki (PL);
POWAŁA DOROTA, Zielonka (PL); ORZECHOWSKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL); KASPRZAK PIOTR, Warszawa (PL);
BAZELA RAFAŁ, Kobyłka (PL); LEWANDOWSKI ZBIGNIEW, Wołomin (PL);
BORKOWSKI JACEK, Zielonka (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka (PL)
(54) Urządzenie elektryczne inicjujące detonację
(B1) (11) 235573
(41) 2019 11 04
(51) F42B 12/06 (2006.01)
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F42B 12/04 (2006.01)
F42B 12/00 (2006.01)
(21) 425382 (22)
2018 04 26
(72) KUŚNIERZ TADEUSZ, Zielonka (PL); HIPNAROWICZ
KAZIMIERZ, Zielonka (PL); LEGIEĆ JÓZEF, Zielonka (PL);
BAZELA RAFAŁ, Kobyłka (PL); LEWANDOWSKI ZBIGNIEW,
Wołomin (PL); MISZCZAK MACIEJ, Warszawa (PL);
ZARZYCKI BOHDAN, Warszawa (PL); SAŁBUT PIOTR, Pionki (PL);
GĘDZIOROWSKI MACIEJ PIOTR, Warszawa (PL); BEŁZOWSKA
DELFINA, Gliwice (PL); PYRKA SYLWIA, Czarna Kolonia (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka (PL)
(54) Zespolony nabój artyleryjski, zwłaszcza czołgowy
(B1) (11) 235572
(41) 2019 11 04
(51) F42B 12/48 (2006.01)
F42B 12/46 (2006.01)
F42B 30/00 (2006.01)
F42B 8/20 (2006.01)
(21) 425335 (22)
2018 04 24
(72) ŚWIDERSKI WALDEMAR, Warszawa (PL); HŁOSTA PAWEŁ,
Kobyłka (PL); BĄBOL ZDZISŁAW, Tomaszów Mazowiecki (PL);
NITA MARCIN, Zielonka (PL); POWAŁA DOROTA, Zielonka (PL);
ORZECHOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); WARCHOŁ RADOSŁAW,
Marki (PL); BORKOWSKI JACEK, Zielonka (PL); KASPRZAK PIOTR,
Warszawa (PL); BAZELA RAFAŁ, Kobyłka (PL); MISZCZAK MACIEJ,
Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka (PL)
(54)	Granat dymny do osłaniania pojazdów, zwłaszcza czołgów
(B1) (11) 235557
(41) 2019 04 08
(51) F42D 1/22 (2006.01)
F42D 1/00 (2006.01)
F42D 1/08 (2006.01)
F42D 3/04 (2006.01)
(21) 423005 (22)
2017 09 29
(72) KORZEKWA ANITA, Częstochowa (PL)
(73)	ANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(54) Kątowy montażowy łącznik lontów
(B1) (11) 235566
(41) 2020 03 09
(51) G01B 5/30 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
(21) 424702 (22)
2018 02 27
(72) FRĄŚ LESZEK, Wola Zabierzowska (PL);
CHRZANOWSKA-GIŻYŃSKA JUSTYNA, Warszawa (PL);
PRĘGOWSKA AGNIESZKA MARLENA, Warszawa (PL);
JARZĄBEK DARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd pomiarowy do mikroskopowej obserwacji i pomiaru
deformacji materiałów w czasie rzeczywistym
(B1) (11) 235576
(41) 2019 02 25
(51) G01N 27/72 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
(62) 421750
(21) 425773 (22)
2017 05 30
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Układ do badań w silnych impulsowych polach elektromagnetycznych
(B1) (11) 235548
(41) 2018 09 24
(51) G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/74 (2006.01)
(21) 420935 (22)
2017 03 21
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(72) RUTKOWSKA ALEKSANDRA, Gdańsk (PL); SZYBIAK
ALEKSANDRA, Nowogard (PL); NAMIEŚNIK JACEK, Gdańsk (PL);
KUDŁAK BŁAŻEJ, Borkowo (PL); LUDWICKI JAN KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); GÓRALCZYK KATARZYNA, Warszawa (PL);
STRUCIŃSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); MILEWICZ ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73)	GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL);
POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); NARODOWY INSTYTUT
ZDROWIA PUBLICZNEGO-PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY,
Warszawa (PL)
(54) Zestaw diagnostyczny do wykrywania bisfenolu A (BPA) w materiale biologicznym
(B1) (11) 235564
(41) 2018 07 02
(51) G01N 33/574 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
A61K 31/122 (2006.01)
(21) 419848 (22)
2016 12 18
(72) PIWOWARSKI JAN, Warszawa (PL); KUKWA WOJCIECH,
Warszawa (PL); BIESZCZAD BARTOSZ, Bielsko-Biała (PL); DADLEZ
MICHAŁ, Warszawa (PL); DĘBSKI JANUSZ, Ujazd (PL); DYLEWSKA
MAŁGORZATA, Joniec (PL); GARBICZ DAMIAN, Radomyśl Wielki (PL);
GROMADKA ROBERT, Warszawa (PL); GRZELAK KATARZYNA,
Warszawa (PL); GRZESIUK ELŻBIETA, Warszawa (PL); JANISZEWSKA
ANNA, Otwock (PL); KOSIERADZKI MACIEJ, Warszawa (PL);
KOZAK MACIEJ, Poznań (PL); KUKWA ANDRZEJ, Olsztyn (PL); LISIK
WOJCIECH, Wołomin (PL); MARCINKOWSKI MICHAŁ, Żagań (PL);
MIECZKOWSKI ADAM, Warszawa (PL); MIELECKI DAMIAN,
Wyszków (PL); MIGACZ EWA, Warszawa (PL); MUCHA KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); PĄCZEK LESZEK, Warszawa (PL); PILŻYS TOMASZ,
Wilno (LT); POPOWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); POZNAŃSKI
JAROSŁAW, Warszawa (PL); PRZYGOŃSKA KAJA, Warszawa (PL);
SZOŁAJSKA EWA, Warszawa (PL); TAUBE MICHAŁ, Płock (PL);
WINIEWSKA MARIA, Podkowa Leśna (PL); WOŁOSZ DOMINIKA,
Ząbki (PL); ZAGOŻDŻON RADOSŁAW, Truskaw (PL); ZHUKOV IGOR,
Piastów (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
Warszawa (PL); UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL); UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn (PL)
(54) Zastosowanie białek z grupy ALKBH w sposobie diagnozowania
chorób nowotworowych in vitro oraz pochodne antrachinonu do zastosowania do leczenia lub zapobiegania rozwojowi nowotworu
nosogardła i/lub elementów układu pokarmowego
(B1) (11) 235587
(41) 2020 01 02
(51) G01R 31/14 (2006.01)
H01F 27/04 (2006.01)
(21) 428945 (22)
2019 02 18
(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL); GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL);
MNICH MICHAŁ, Lubliniec (PL); WILK MACIEJ, Lubliniec (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL); ETHOSENERGY
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec (PL)
(54) Układ do diagnostyki izolatorów przepustowych typu OPI
(B1) (11) 235585
(41) 2020 03 23
(51) G11C 11/00 (2006.01)
G11C 11/21 (2006.01)
(21) 427097 (22)
2018 09 17
(72) RZESZUT PIOTR, Kraków (PL); SKOWROŃSKI WITOLD, Kraków (PL);
ZIĘTEK SŁAWOMIR, Goczałkowice-Zdrój (PL); STOBIECKI TOMASZ,
Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54)	Sposób otrzymywania czynnej wielostanowej struktury pamięci
i wielostanowa struktura pamięci
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 13/2020

(B1) (11) 235550
(41) 2015 11 09
(51) H01M 4/64 (2006.01)
H01M 4/80 (2006.01)
H01M 10/12 (2006.01)
(21) 408085 (22)
2014 04 30
(72) CZERWIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); ROGULSKI ZBIGNIEW,
Warszawa (PL); WRÓBEL KAMIL, Gulczewo (PL); WRÓBEL JUSTYNA,
Hajnówka (PL); LACH JAKUB, Ołdakowizna (PL); BAJSERT MAREK,
Czarnków (PL); PRZYSTAŁOWSKI MAREK, Czarnków (PL);
KOPCZYK MACIEJ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL); SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL);
JENOX AKUMULATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chodzież (PL); SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Kolektor prądowy elektrod akumulatora ołowiowo-kwasowego, sposób jego otrzymywania oraz akumulator ołowiowo-kwasowy
(B1) (11) 235589
(41) 2020 02 24
(51) H01Q 21/00 (2006.01)
H01Q 21/08 (2006.01)
H01Q 21/12 (2006.01)
H01Q 9/28 (2006.01)
H01Q 9/32 (2006.01)
H01Q 11/04 (2006.01)
(21) 430662 (22)
2018 12 06
(30) 2017/20526
2017 12 15
TR
(86) 2018 12 06
PCT/TR18/50768
(87) 2019 06 20
WO19/117839
(72) MERT KALFA, Ankara (TR); HALAVUT ERHAN, Ankara (TR);
HILYE CANBEY HILAL, Ankara (TR)
(73)	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Ankara (TR)
(54) Ultraszerokopasmowy szyk antenowy o wysokiej czystości
polaryzacji
(B1) (11) 235588
(41) 2019 06 03
(51) H02K 21/14 (2006.01)
(21) 423608 (22)
2017 11 25
(72)	SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKA
JOANNA PAULINA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MAREK JULIUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(73)	SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska (PL);
SOBOLEWSKA JOANNA PAULINA, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI
MAREK JULIUSZ, Plewiska (PL); SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ,
Plewiska (PL); SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska (PL)
(54) Bezkomutatorowy silnik prądu stałego

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol	Nr
MKP
patentu
1

A01G 9/02 (2018.01)
A01G 27/00 (2006.01)
A01N 65/34 (2009.01)
A01N 55/10 (2006.01)
A01N 37/46 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)

2

235561
235561*
235547
235567*
235567*
235547*
235567*

	Symbol	Nr
MKP
patentu
1

2

A22C 25/14 (2006.01) 235558
A22C 25/18 (2006.01) 235560
A47C 20/00 (2006.01) 235600*
A61G 7/07 (2006.01)
235600
A61J 9/06 (2006.01)
235553
A61K 31/26 (2006.01) 235541
A61K 31/7048 (2006.01) 235543

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

1

2

1

2

A61K 31/433 (2006.01)
A61K 31/10 (2006.01)
A61K 33/26 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)
A61K 39/145 (2006.01)
A61K 31/122 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
A61L 101/46 (2006.01)
A61P 25/14 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
A63B 21/02 (2006.01)
A63B 69/12 (2006.01)
A63B 35/00 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 59/00 (2006.01)
B01J 29/14 (2006.01)
B01J 29/46 (2006.01)
B01J 37/34 (2006.01)
B01J 39/14 (2006.01)
B02C 25/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09C 1/08 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
B09C 1/08 (2006.01)
B21D 53/30 (2006.01)
B21H 1/10 (2006.01)
B22D 21/04 (2006.01)
B25B 13/50 (2006.01)
B25B 7/00 (2006.01)
B29C 44/06 (2006.01)
B29C 45/02 (2006.01)
B29C 45/16 (2006.01)
B29C 47/04 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
B29C 49/06 (2006.01)
B60B 25/00 (2006.01)
B60B 9/00 (2006.01)
B60B 23/00 (2006.01)
B60B 3/08 (2006.01)
B60G 13/14 (2006.01)
B60N 2/39 (2006.01)
B60N 2/427 (2006.01)
B60P 1/16 (2006.01)
B60Q 11/00 (2006.01)
B60R 11/00 (2006.01)
B60R 9/00 (2006.01)
B60R 19/02 (2006.01)
B60R 19/18 (2006.01)
B62B 9/26 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B65B 35/18 (2006.01)
B65B 43/44 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
B65D 1/00 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B65D 27/30 (2006.01)
B65D 55/02 (2006.01)
B65G 47/91 (2006.01)
B65G 15/60 (2006.01)
B65G 15/64 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
C04B 7/38 (2006.01)

235543*
235543*
235592
235592*
235555*
235564*
235567
235567*
235541*
235541*
235592*
235586
235586*
235586*
235575
235575*
235596*
235544
235544*
235544*
235544*
235556
235578*
235563
235563*
235562
235562*
235593*
235593
235559*
235597*
235597*
235590
235590*
235590*
235590*
235590*
235590*
235593*
235598
235598*
235598*
235594*
235595
235595*
235594*
235568
235580
235580*
235554*
235554*
235553*
235552
235583
235583*
235582
235590*
235590*
235546
235546*
235583*
235542
235542*
235549
235549*
235578
235578*

C04B 18/04 (2006.01)
C04B 7/02 (2006.01)
C07K 14/005 (2006.01)
C10L 3/08 (2006.01)
C22C 23/02 (2006.01)
C22C 1/03 (2006.01)
D06F 35/00 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
E21B 19/16 (2006.01)
E21B 19/18 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F01B 11/00 (2006.01)
F01B 11/08 (2006.01)
F01N 1/08 (2006.01)
F02C 6/16 (2006.01)
F02C 6/18 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/08 (2006.01)
F15B 15/16 (2006.01)
F16D 3/00 (2006.01)
F16D 3/18 (2006.01)
F16F 15/10 (2006.01)
F16F 9/088 (2006.01)
F16F 11/00 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
F16F 7/10 (2006.01)
F16F 13/16 (2006.01)
F16F 13/22 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F23G 5/32 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
F24D 19/06 (2006.01)
F24H 3/00 (2006.01)
F28D 1/04 (2006.01)
F41A 21/30 (2006.01)
F41A 21/36 (2006.01)
F41F 3/04 (2006.01)
F41F 3/052 (2006.01)
F41G 1/00 (2006.01)
F41G 1/02 (2006.01)
F41G 1/033 (2006.01)
F41G 1/16 (2006.01)
F42B 3/00 (2006.01)
F42B 3/12 (2006.01)
F42B 3/13 (2006.01)
F42B 12/06 (2006.01)
F42B 12/04 (2006.01)
F42B 12/00 (2006.01)
F42B 12/48 (2006.01)
F42B 12/46 (2006.01)
F42B 30/00 (2006.01)
F42B 8/20 (2006.01)
F42C 19/00 (2006.01)
F42C 19/08 (2006.01)
F42D 1/22 (2006.01)
F42D 1/00 (2006.01)
F42D 1/08 (2006.01)
F42D 3/04 (2006.01)
G01B 5/30 (2006.01)
G01F 1/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 27/72 (2006.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/74 (2006.01)

235578*
235578*
235555
235565*
235559
235559*
235571
235591
235597
235597*
235596
235574
235574*
235577*
235565
235565*
235579
235579*
235594
235599
235599*
235598*
235594*
235554
235554*
235554*
235554*
235554*
235579*
235551
235582*
235545*
235545
235569
235569*
235569*
235577
235577*
235570
235570*
235581
235581*
235581*
235581*
235584
235584*
235584*
235573
235573*
235573*
235572
235572*
235572*
235572*
235584*
235584*
235557
235557*
235557*
235557*
235566
235596*
235596*
235566*
235576
235548
235548*

Nr 13/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1

2

1

2

G01N 33/574 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01R 31/14 (2006.01)
G06K 19/00 (2006.01)
G08B 13/22 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G09F 3/03 (2006.01)
G11C 11/00 (2006.01)
G11C 11/21 (2006.01)
H01F 27/04 (2006.01)

235564
235564*
235587
235546*
235546*
235576*
235546*
235585
235585*
235587*

H01M 4/64 (2006.01)
H01M 4/80 (2006.01)
H01M 10/12 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
H01Q 21/08 (2006.01)
H01Q 21/12 (2006.01)
H01Q 9/28 (2006.01)
H01Q 9/32 (2006.01)
H01Q 11/04 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)

235550
235550*
235550*
235589
235589*
235589*
235589*
235589*
235589*
235588

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr	Symbol
patentu
MKP

	Nr	Symbol
patentu
MKP

1

2

1

235541
235542
235543
235544
235545
235546
235547
235548
235549
235550
235551
235552
235553
235554
235555
235556
235557
235558
235559
235560
235561
235562
235563
235564
235565
235566
235567
235568
235569
235570

A61K 31/26 (2006.01)
B65G 15/60 (2006.01)
A61K 31/7048 (2006.01)
B01J 29/14 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
B65D 27/30 (2006.01)
A01N 65/34 (2009.01)
G01N 33/543 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
H01M 4/64 (2006.01)
F23G 5/32 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
A61J 9/06 (2006.01)
F16F 11/00 (2006.01)
C07K 14/005 (2006.01)
B02C 25/00 (2006.01)
F42D 1/22 (2006.01)
A22C 25/14 (2006.01)
C22C 23/02 (2006.01)
A22C 25/18 (2006.01)
A01G 9/02 (2018.01)
B09C 1/10 (2006.01)
B09C 1/08 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
F02C 6/16 (2006.01)
G01B 5/30 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
B60Q 11/00 (2006.01)
F24D 19/06 (2006.01)
F41F 3/04 (2006.01)

235571
235572
235573
235574
235575
235576
235577
235578
235579
235580
235581
235582
235583
235584
235585
235586
235587
235588
235589
235590
235591
235592
235593
235594
235595
235596
235597
235598
235599
235600

2

D06F 35/00 (2006.01)
F42B 12/48 (2006.01)
F42B 12/06 (2006.01)
F01B 11/00 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
G01N 27/72 (2006.01)
F41A 21/30 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
B60R 11/00 (2006.01)
F41G 1/00 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
B65B 35/18 (2006.01)
F42B 3/00 (2006.01)
G11C 11/00 (2006.01)
A63B 21/02 (2006.01)
G01R 31/14 (2006.01)
H02K 21/14 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
B29C 44/06 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
A61K 33/26 (2006.01)
B21H 1/10 (2006.01)
F15B 15/16 (2006.01)
B60N 2/39 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
E21B 19/16 (2006.01)
B60B 9/00 (2006.01)
F16D 3/00 (2006.01)
A61G 7/07 (2006.01)

Decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji
o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 400062
03/2013
(A1) (21) 409622
08/2016
(A1) (21) 406483
13/2015
(A1) (21) 409915
09/2016
(A1) (21) 406484
13/2015
(A1) (21) 410119
11/2016
(A1) (21) 408605
26/2015
(A1) (21) 412119
23/2016
(A1) (21) 409470
06/2016
(A1) (21) 412452
25/2016
(A1) (21) 409621
08/2016
(A1) (21) 416634
04/2017
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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.
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

15 04 2020
25 03 2020
03 06 2020
05 08 2015
25 01 2012
26 02 2020
18 03 2020
25 03 2020
11 01 2017
01 04 2020
15 04 2020
08 04 2020
27 11 2019
01 04 2020
11 12 2019
12 02 2020
12 02 2020
08 04 2020
01 01 2020
22 01 2020
01 04 2020
15 04 2020
15 04 2020
08 04 2020
25 10 2017
03 06 2020
22 04 2020
08 04 2020
08 04 2020
18 03 2020
25 03 2020
12 02 2020
18 03 2020
08 04 2020
05 10 2016
25 03 2020
25 12 2013
15 04 2020
11 03 2020
26 02 2020
19 07 2017
22 01 2020
13 05 2020
22 01 2020
04 03 2020
11 03 2020
25 03 2020
08 04 2020
18 01 2017
29 04 2020
15 01 2020
26 02 2020
22 04 2020
15 04 2020
04 03 2020

2020/16	EP 1907815 B1
2020/13	EP 2061897 B1
2020/23	EP 2080808 B1
2015/32	EP 2129719 B1
2012/04	EP 2151372 B1
2020/09	EP 2152451 B1
2020/12	EP 2175977 B1
2020/13	EP 2179518 B1
2017/02	EP 2181489 B1
2020/14	EP 2182936 B1
2020/16	EP 2204201 B1
2020/15	EP 2233060 B1
2019/48	EP 2246017 B1
2020/14	EP 2263623 B1
2019/50	EP 2274023 B1
2020/07	EP 2288426 B1
2020/07	EP 2315983 B1
2020/15	EP 2318331 B1
2020/01	EP 2335756 B1
2020/04	EP 2347172 B1
2020/14	EP 2355621 B1
2020/16	EP 2387462 B1
2020/16	EP 2395840 B1
2020/15	EP 2395983 B1
2017/43	EP 2400859 B1
2020/23	EP 2420285 B1
2020/17	EP 2464684 B1
2020/15	EP 2465114 B1
2020/15	EP 2480416 B1
2020/12	EP 2481210 B1
2020/13	EP 2486051 B1
2020/07	EP 2515686 B1
2020/12	EP 2524461 B1
2020/15	EP 2524607 B1
2016/40	EP 2528602 B1
2020/13	EP 2531670 B1
2013/52	EP 2535458 B1
2020/16	EP 2548769 B1
2020/11	EP 2564137 B1
2020/09	EP 2577923 B1
2017/29	EP 2608762 B1
2020/04	EP 2611516 B1
2020/20	EP 2615069 B1
2020/04	EP 2639909 B1
2020/10	EP 2655758 B1
2020/11	EP 2655923 B1
2020/13	EP 2663686 B1
2020/15	EP 2672807 B1
2017/03	EP 2683532 B1
2020/18	EP 2726676 B1
2020/03	EP 2738443 B1
2020/09	EP 2749012 B1
2020/17	EP 2760659 B1
2020/16	EP 2761802 B1
2020/10	EP 2767020 B1

12
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T6) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 13/2020
25 03 2020
29 04 2020
14 08 2019
11 03 2020
11 03 2020
03 05 2017
25 03 2020
19 02 2020
01 01 2020
11 03 2020
06 05 2020
22 01 2020
01 04 2020
08 04 2020
18 03 2020
26 02 2020
25 03 2020
08 04 2020
18 03 2020
04 03 2020
25 03 2020
25 03 2020
04 07 2018
27 11 2019
18 03 2020
08 01 2020
18 03 2020
28 08 2019
25 03 2020
08 04 2020
11 03 2020
25 12 2019
04 03 2020
04 03 2020
22 04 2020
08 04 2020
13 11 2019
13 05 2020
22 04 2020
06 05 2020
06 05 2020
13 05 2020
18 03 2020
04 12 2019
25 03 2020
05 07 2017
04 12 2019
08 04 2020
08 01 2020
25 03 2020
21 08 2019
15 01 2020
04 03 2020
23 10 2019
29 04 2020
22 04 2020
08 01 2020
25 12 2019
18 03 2020
18 03 2020
01 04 2020
25 03 2020
01 04 2020
04 03 2020
25 03 2020
01 04 2020
12 02 2020

2020/13	EP 2773213 B1
2020/18	EP 2776166 B1
2019/33	EP 2788516 B1
2020/11	EP 2802333 B1
2020/11	EP 2802819 B1
2017/18	EP 2806880 B1
2020/13	EP 2807153 B1
2020/08	EP 2811507 B1
2020/01	EP 2825724 B1
2020/11	EP 2833732 B1
2020/19	EP 2844233 B1
2020/04	EP 2859872 B1
2020/14	EP 2863466 B1
2020/15	EP 2872308 B1
2020/12	EP 2877012 B1
2020/09	EP 2878250 B1
2020/13	EP 2878297 B1
2020/15	EP 2879920 B1
2020/12	EP 2882027 B1
2020/10	EP 2890435 B1
2020/13	EP 2892336 B1
2020/13	EP 2892923 B1
2018/27	EP 2902207 B1
2019/48	EP 2904329 B1
2020/12	EP 2908412 B1
2020/02	EP 2914254 B1
2020/12	EP 2914287 B1
2019/35	EP 2922577 B1
2020/13	EP 2931411 B1
2020/15	EP 2935595 B1
2020/11	EP 2946075 B1
2019/52	EP 2948461 B1
2020/10	EP 2951327 B1
2020/10	EP 2952344 B1
2020/17	EP 2952602 B1
2020/15	EP 2958787 B1
2019/46	EP 2959247 B1
2020/20	EP 2961857 B1
2020/17	EP 2970718 B1
2020/19	EP 2970925 B1
2020/19	EP 2972272 B1
2020/20	EP 2978350 B1
2020/12	EP 2986654 B1
2019/49	EP 2992013 B1
2020/13	EP 2993983 B1
2017/27	EP 2994506 B1
2019/49	EP 2999598 B1
2020/15	EP 3013456 B1
2020/02	EP 3016512 B1
2020/13	EP 3016729 B1
2019/34	EP 3023246 B1
2020/03	EP 3027077 B1
2020/10	EP 3027155 B1
2019/43	EP 3033102 B1
2020/18	EP 3037215 B1
2020/17	EP 3040742 B1
2020/02	EP 3041510 B1
2019/52	EP 3042099 B1
2020/12	EP 3043911 B1
2020/12	EP 3044123 B1
2020/14	EP 3044895 B1
2020/13	EP 3047458 B1
2020/14	EP 3047897 B1
2020/10	EP 3049102 B1
2020/13	EP 3052247 B1
2020/14	EP 3054214 B1
2020/07	EP 3054467 B1

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

18 03 2020
25 03 2020
25 03 2020
26 02 2020
19 02 2020
27 05 2020
01 01 2020
23 10 2019
06 05 2020
11 03 2020
11 03 2020
18 03 2020
25 03 2020
15 01 2020
15 04 2020
27 05 2020
08 04 2020
01 04 2020
26 02 2020
25 03 2020
11 03 2020
08 04 2020
15 04 2020
01 04 2020
18 03 2020
01 04 2020
18 03 2020
25 03 2020
11 03 2020
18 03 2020
19 02 2020
25 03 2020
01 04 2020
01 04 2020
27 05 2020
08 04 2020
08 04 2020
18 03 2020
18 03 2020
01 04 2020
12 02 2020
04 03 2020
25 03 2020
01 04 2020
09 10 2019
19 02 2020
08 01 2020
08 01 2020
18 03 2020
15 04 2020
18 03 2020
12 02 2020
25 03 2020
08 04 2020
15 04 2020
01 01 2020
26 02 2020
26 02 2020
25 03 2020
11 03 2020
25 03 2020
04 03 2020
20 02 2019
19 02 2020
15 04 2020
12 02 2020
01 04 2020

2020/12	EP 3055073 B1
2020/13	EP 3056738 B1
2020/13	EP 3058299 B1
2020/09	EP 3061333 B1
2020/08	EP 3063030 B1
2020/22	EP 3067568 B1
2020/01	EP 3071467 B1
2019/43	EP 3073837 B1
2020/19	EP 3074540 B1
2020/11	EP 3075932 B1
2020/11	EP 3077685 B1
2020/12	EP 3080548 B1
2020/13	EP 3082440 B1
2020/03	EP 3086039 B1
2020/16	EP 3089997 B1
2020/22	EP 3090416 B1
2020/15	EP 3093110 B1
2020/14	EP 3094353 B1
2020/09	EP 3095533 B1
2020/13	EP 3095793 B1
2020/11	EP 3096625 B1
2020/15	EP 3098927 B1
2020/16	EP 3099478 B1
2020/14	EP 3107607 B1
2020/12	EP 3111083 B1
2020/14	EP 3115389 B1
2020/12	EP 3126014 B1
2020/13	EP 3129400 B1
2020/11	EP 3129730 B1
2020/12	EP 3131898 B1
2020/08	EP 3133083 B1
2020/13	EP 3133153 B1
2020/14	EP 3134792 B1
2020/14	EP 3136074 B1
2020/22	EP 3137530 B1
2020/15	EP 3141448 B1
2020/15	EP 3141548 B1
2020/12	EP 3142915 B1
2020/12	EP 3147438 B1
2020/14	EP 3149100 B1
2020/07	EP 3151964 B1
2020/10	EP 3162257 B1
2020/13	EP 3164314 B1
2020/14	EP 3164394 B1
2019/41	EP 3166945 B1
2020/08	EP 3167865 B1
2020/02	EP 3169821 B1
2020/02	EP 3175205 B1
2020/12	EP 3180315 B1
2020/16	EP 3180997 B1
2020/12	EP 3183189 B1
2020/07	EP 3183268 B1
2020/13	EP 3183496 B1
2020/15	EP 3185891 B1
2020/16	EP 3185908 B1
2020/01	EP 3186445 B1
2020/09	EP 3187334 B1
2020/09	EP 3188459 B1
2020/13	EP 3191081 B1
2020/11	EP 3192931 B1
2020/13	EP 3193880 B1
2020/10	EP 3194672 B1
2019/08	EP 3194675 B1
2020/08	EP 3199746 B1
2020/16	EP 3201162 B1
2020/07	EP 3201361 B1
2020/14	EP 3203838 B1

Nr 13/2020
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

29 04 2020
11 03 2020
18 03 2020
26 02 2020
25 03 2020
20 05 2020
25 03 2020
20 11 2019
25 03 2020
11 03 2020
04 03 2020
18 03 2020
01 01 2020
25 03 2020
25 03 2020
26 02 2020
25 12 2019
13 11 2019
08 01 2020
04 03 2020
08 04 2020
25 03 2020
08 04 2020
25 03 2020
05 02 2020
24 06 2020
08 04 2020
08 04 2020
05 02 2020
08 04 2020
06 05 2020
18 03 2020
08 04 2020
25 12 2019
25 03 2020
18 03 2020
12 02 2020
04 03 2020
15 01 2020
25 03 2020
01 04 2020
15 04 2020
01 04 2020
12 02 2020
04 12 2019
18 09 2019
18 03 2020
22 04 2020
08 01 2020
18 03 2020
29 01 2020
15 04 2020
01 01 2020
01 04 2020
12 02 2020
01 01 2020
18 03 2020
20 11 2019
18 03 2020
15 01 2020
11 03 2020
08 04 2020
25 12 2019
15 04 2020
08 04 2020
29 04 2020
11 03 2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020/18	EP 3205671 B1
2020/11	EP 3206550 B1
2020/12	EP 3206840 B1
2020/09	EP 3206972 B1
2020/13	EP 3208183 B1
2020/21	EP 3208392 B1
2020/13	EP 3209444 B1
2019/47	EP 3210480 B1
2020/13	EP 3211234 B1
2020/11	EP 3214077 B1
2020/10	EP 3214309 B1
2020/12	EP 3215597 B1
2020/01	EP 3217815 B1
2020/13	EP 3218461 B1
2020/13	EP 3218478 B1
2020/09	EP 3219864 B1
2019/52	EP 3220764 B1
2019/46	EP 3221306 B1
2020/02	EP 3222946 B1
2020/10	EP 3224275 B1
2020/15	EP 3224895 B1
2020/13	EP 3227023 B1
2020/15	EP 3227079 B1
2020/13	EP 3233289 B1
2020/06	EP 3234696 B1
2020/26	EP 3236630 B1
2020/15	EP 3238223 B1
2020/15	EP 3244266 B1
2020/06	EP 3245378 B1
2020/15	EP 3246444 B1
2020/19	EP 3246452 B1
2020/12	EP 3246982 B1
2020/15	EP 3248600 B1
2019/52	EP 3251138 B1
2020/13	EP 3252591 B1
2020/12	EP 3255302 B1
2020/07	EP 3255330 B1
2020/10	EP 3255722 B1
2020/03	EP 3259253 B1
2020/13	EP 3259515 B1
2020/14	EP 3259536 B1
2020/16	EP 3259966 B1
2020/14	EP 3264663 B1
2020/07	EP 3265535 B1
2019/49	EP 3271322 B1
2019/38	EP 3272414 B1
2020/12	EP 3272618 B1
2020/17	EP 3273029 B1
2020/02	EP 3275892 B1
2020/12	EP 3277339 B1
2020/05	EP 3288126 B1
2020/16	EP 3289099 B1
2020/01	EP 3290407 B1
2020/14	EP 3293268 B1
2020/07	EP 3294066 B1
2020/01	EP 3294934 B1
2020/12	EP 3299445 B1
2019/47	EP 3301157 B1
2020/12	EP 3303292 B1
2020/03	EP 3305541 B1
2020/11	EP 3306027 B1
2020/15	EP 3308967 B1
2019/52	EP 3309917 B1
2020/16	EP 3317034 B1
2020/15	EP 3320012 B1
2020/18	EP 3321020 B1
2020/11	EP 3323181 B1

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

15 04 2020
18 12 2019
08 04 2020
06 11 2019
04 03 2020
11 03 2020
29 01 2020
29 04 2020
04 03 2020
25 03 2020
08 04 2020
25 12 2019
22 04 2020
19 02 2020
19 02 2020
08 04 2020
03 06 2020
27 11 2019
06 05 2020
25 03 2020
13 05 2020
29 04 2020
01 04 2020
25 03 2020
18 03 2020
18 03 2020
15 04 2020
04 03 2020
19 02 2020
29 01 2020
18 03 2020
13 05 2020
15 04 2020
12 02 2020
11 03 2020
08 04 2020
19 02 2020
13 05 2020
26 02 2020
12 02 2020
05 02 2020
13 05 2020
08 04 2020
05 02 2020
18 03 2020
24 06 2020
08 01 2020
30 10 2019
18 03 2020
26 02 2020
11 03 2020
04 03 2020
22 01 2020
25 03 2020
01 01 2020
15 04 2020
01 04 2020
26 02 2020
29 01 2020
20 11 2019
29 01 2020
01 04 2020
06 05 2020
04 03 2020
06 05 2020
19 02 2020
01 04 2020

13
2020/16	EP 3327223 B1
2019/51	EP 3331629 B1
2020/15	EP 3333007 B1
2019/45	EP 3333166 B1
2020/10	EP 3336196 B1
2020/11	EP 3337494 B1
2020/05	EP 3337631 B1
2020/18	EP 3338533 B1
2020/10	EP 3339557 B1
2020/13	EP 3340959 B1
2020/15	EP 3342530 B1
2019/52	EP 3342785 B1
2020/17	EP 3345907 B1
2020/08	EP 3347307 B1
2020/08	EP 3353166 B1
2020/15	EP 3356018 B1
2020/23	EP 3356540 B1
2019/48	EP 3360806 B1
2020/19	EP 3362710 B1
2020/13	EP 3363027 B1
2020/20	EP 3363857 B1
2020/18	EP 3364025 B1
2020/14	EP 3365068 B1
2020/13	EP 3368092 B1
2020/12	EP 3368471 B1
2020/12	EP 3368472 B1
2020/16	EP 3371400 B1
2020/10	EP 3371452 B1
2020/08	EP 3377108 B1
2020/05	EP 3377417 B1
2020/12	EP 3377637 B1
2020/20	EP 3378741 B1
2020/16	EP 3379623 B1
2020/07	EP 3381003 B1
2020/11	EP 3383342 B1
2020/15	EP 3383557 B1
2020/08	EP 3384915 B1
2020/20	EP 3386633 B1
2020/09	EP 3386906 B1
2020/07	EP 3389679 B1
2020/06	EP 3390119 B1
2020/20	EP 3392957 B1
2020/15	EP 3393988 B1
2020/06	EP 3394379 B1
2020/12	EP 3397781 B1
2020/26	EP 3398811 B1
2020/02	EP 3398873 B1
2019/44	EP 3402333 B1
2020/12	EP 3403860 B1
2020/09	EP 3405602 B1
2020/11	EP 3406002 B1
2020/10	EP 3411510 B1
2020/04	EP 3411631 B1
2020/13	EP 3413698 B1
2020/01	EP 3414999 B1
2020/16	EP 3415488 B1
2020/14	EP 3415703 B1
2020/09	EP 3416921 B1
2020/05	EP 3418143 B1
2019/47	EP 3418180 B1
2020/05	EP 3420155 B1
2020/14	EP 3422877 B1
2020/19	EP 3424022 B1
2020/10	EP 3424292 B1
2020/19	EP 3426110 B1
2020/08	EP 3426589 B1
2020/14	EP 3426854 B1

14
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 13/2020
20 05 2020
01 04 2020
11 03 2020
01 01 2020
13 05 2020
25 12 2019
04 03 2020
05 02 2020
08 04 2020
08 04 2020
25 03 2020
22 01 2020
03 06 2020
08 04 2020
08 04 2020
13 05 2020
15 04 2020
01 04 2020
22 01 2020
22 04 2020
25 03 2020
12 02 2020
25 03 2020
11 03 2020
18 03 2020
19 02 2020
29 01 2020
06 05 2020
15 04 2020
01 04 2020
27 05 2020
29 04 2020
01 04 2020
13 05 2020
18 03 2020
22 04 2020
01 04 2020
18 03 2020
25 03 2020
25 03 2020
15 04 2020
11 03 2020
08 04 2020
08 04 2020
08 04 2020
19 02 2020
29 04 2020
17 06 2020
01 04 2020
18 03 2020
13 05 2020
20 05 2020
29 01 2020
25 03 2020
01 04 2020
01 04 2020
15 04 2020
11 03 2020
13 05 2020
25 03 2020
05 02 2020
25 03 2020
25 03 2020
08 04 2020
27 05 2020
27 05 2020
03 06 2020

2020/21	EP 3427973 B1
2020/14	EP 3429337 B1
2020/11	EP 3431490 B1
2020/01	EP 3432546 B1
2020/20	EP 3432584 B1
2019/52	EP 3433576 B1
2020/10	EP 3434564 B1
2020/06	EP 3434972 B1
2020/15	EP 3438586 B1
2020/15	EP 3438587 B1
2020/13	EP 3439223 B1
2020/04	EP 3439604 B1
2020/23	EP 3440283 B1
2020/15	EP 3442091 B1
2020/15	EP 3442622 B1
2020/20	EP 3444869 B1
2020/16	EP 3444991 B1
2020/14	EP 3445287 B1
2020/04	EP 3445573 B1
2020/17	EP 3448395 B1
2020/13	EP 3448774 B1
2020/07	EP 3449107 B1
2020/13	EP 3449696 B1
2020/11	EP 3449729 B1
2020/12	EP 3455028 B1
2020/08	EP 3457901 B1
2020/05	EP 3460161 B1
2020/19	EP 3465012 B1
2020/16	EP 3467215 B1
2020/14	EP 3468440 B1
2020/22	EP 3468535 B1
2020/18	EP 3468874 B1
2020/14	EP 3468975 B1
2020/20	EP 3471188 B1
2020/12	EP 3471561 B1
2020/17	EP 3475073 B1
2020/14	EP 3477198 B1
2020/12	EP 3478797 B1
2020/13	EP 3479109 B1
2020/13	EP 3479629 B1
2020/16	EP 3481238 B1
2020/11	EP 3481785 B1
2020/15	EP 3481891 B1
2020/15	EP 3483024 B1
2020/15	EP 3486582 B1
2020/08	EP 3493697 B1
2020/18	EP 3494204 B1
2020/25	EP 3494928 B1
2020/14	EP 3501843 B1
2020/12	EP 3511026 B1
2020/20	EP 3512657 B1
2020/21	EP 3514220 B1
2020/05	EP 3515732 B1
2020/13	EP 3517641 B1
2020/14	EP 3519200 B1
2020/14	EP 3521496 B1
2020/16	EP 3524987 B1
2020/11	EP 3529909 B1
2020/20	EP 3530469 B1
2020/13	EP 3539720 B1
2020/06	EP 3554721 B1
2020/13	EP 3565857 B1
2020/13	EP 3567177 B1
2020/15	EP 3575022 B1
2020/22	EP 3584855 B1
2020/22	EP 3595119 B1
2020/23	EP 3626028 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)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2805017
2805721
2805866
2806310
2807999
2808438
2808458
2808975
2809668
2809826
2810353
2812256
2813491
2813725
2814502
2814981
2815127
2815650
2815820
2816988
2816989
2817157
2817312
2817678
2818286
2819113
2820729
2821337
2821559
2822388
2822831
2823031
2823052
2823193
2823875
2823900
2824147
2825433
2827087
2827152
2827593
2828111
2828187
2830956
2831013
2831309
2832229
2832270
2832517
2833349
2833793
2834137
2834187
2834217
2834244
2834825
2836347
2836411
2836495
2836801
2836834
2836864
2836966

2019 04 05
2019 05 23
2019 05 22
2019 04 29
2019 05 28
2019 05 06
2019 05 28
2019 05 28
2019 02 01
2019 04 10
2019 02 01
2019 02 06
2019 02 08
2019 06 13
2019 02 14
2019 02 13
2019 02 07
2019 06 06
2019 06 20
2019 02 21
2019 02 21
2019 02 20
2019 02 20
2019 03 06
2019 05 30
2019 06 12
2019 02 26
2019 06 16
2019 06 04
2019 03 08
2019 03 27
2019 03 05
2019 03 05
2019 04 10
2019 07 11
2019 03 04
2019 07 12
2019 03 15
2019 06 30
2019 04 17
2019 04 10
2019 03 19
2019 03 14
2019 02 22
2019 03 27
2019 03 15
2019 03 08
2019 07 31
2019 07 25
2019 07 24
2019 03 30
2019 04 05
2019 04 05
2019 04 04
2019 03 13
2019 02 11
2019 04 11
2019 04 08
2019 03 27
2019 04 11
2019 04 15
2019 04 08
2019 04 04

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

Nr 13/2020
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2838364
2838914
2841352
2841856
2841857
2842079
2842139
2842144
2842151
2842206
2842207
2844573
2844583
2844865
2845830
2846963
2847081
2847113
2847185
2847188
2847277
2847422
2848938
2849730
2850060
2850692
2851178
2851505
2854599
2854617
2854841
2854944
2855231
2855475
2855579
2855757
2858529
2858889
2859009
2859052
2859091
2859192
2859195
2859252
2859407
2859647
2860290
2861352
2861356
2861560
2861604
2861611
2862872
2863737
2863968
2864031
2864222
2864284
2864291
2864293
2864457
2864458
2865735
2866567
2866982
2867214
2867545

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019 04 15
2019 04 19
2019 04 11
2019 04 11
2019 04 11
2019 03 14
2019 04 24
2019 04 25
2019 04 22
2019 04 24
2019 04 24
2019 05 06
2019 05 01
2019 06 19
2019 07 23
2019 07 15
2019 05 10
2019 05 08
2019 05 06
2019 05 06
2019 05 06
2019 06 20
2019 04 24
2019 05 01
2019 05 15
2019 05 06
2019 05 05
2019 05 16
2019 05 23
2019 05 29
2019 06 04
2019 05 29
2019 05 28
2019 05 10
2019 05 23
2019 06 04
2019 06 11
2019 06 06
2019 06 07
2019 06 05
2019 06 06
2019 07 09
2019 06 13
2019 06 04
2019 06 04
2019 06 07
2019 05 30
2019 06 11
2019 06 12
2019 05 24
2019 06 07
2019 05 24
2019 06 13
2019 06 21
2019 06 21
2019 06 20
2019 06 21
2019 04 26
2019 06 24
2019 06 18
2019 05 17
2019 05 17
2019 03 29
2019 06 24
2019 06 28
2019 06 28
2019 06 26

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

2867547
2871973
2872389
2872460
2874657
2874763
2877150
2877516
2921046

15
2019 06 24
2019 07 11
2019 07 11
2019 07 09
2019 07 23
2019 07 03
2019 07 23
2019 07 25
2019 01 17

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

OGŁOSZENIA
Oświadczenia
o gotowości udzielenia
licencji (licencja otwarta)
PATENTY
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, datę
zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł
wynalazku oraz nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.
(B1) (11) 221579
(22) 2012 10 01
04/2016
(-) 2020 07 08
(54) Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 223725
(22) 2012 10 01
10/2016
(-) 2020 07 08
(54) Sposób naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 231460
(22) 2015 04 20
02/2019
(-) 2020 03 10
(54) Mieszanka betonu asfaltowo-cementowego do podbudów
nawierzchni asfaltowych
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 234314
(22) 2016 06 13
02/2020
(-) 2020 05 18
(54) Urządzenie do fluidalno-dyspergującej maceracji substratu
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn
(B1) (11) 235322
(22) 2017 06 07
08/2020 (10%) 2020 01 07
(54) Sposób rozpuszczania celulozy przy użyciu cieczy jonowych
z anionem aminokwasowym
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 235370
(22) 2016 05 30 08/2020
(-) 2020 04 16
(54) Komora do nagniatania dynamicznego strugą wodno-ścierną
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 235426
(22) 2018 04 26 10/2020
(-)
2020 05 06
(54) Urządzenie do oczyszczania i jonizowania powietrza
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
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(B1) (11) 235435
(22) 2014 03 17 11/2020
(-)
2019 12 09
(54) Sposób wytwarzania laminatu aluminium-węgiel-aluminium
i laminat aluminium-węgiel-aluminium
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 235461
(22) 2016 06 02 11/2020
(10%) 2020 05 04
(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
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) (11) 235462 (22) 2018 07 24 11/2020
(-)
2020 04 27
(54) 1,2-Dicynamoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1,2-dicynamoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235495
(22) 2017 09 21 12/2020
(-)
2020 05 18
(54) 7,4’-Dibutoksynaringenina i sposób jednoczesnego otrzymywania 7,4’-dibutoksynaringeniny oraz 7-butoksynaringeniny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235496 (22) 2017 09 21 12/2020
(-)
2020 05 18
(54) 7,4’-Didekanoksynaringenina i sposób jednoczesnego otrzymywania 7,4’-didekanoksynaringeniny oraz 7-dekanoksynaringeniny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235497
(22) 2017 09 21 12/2020
(-)
2020 05 18
(54) Oksym 7-butoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksymu
7-butoksynaringeniny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235463 (22) 2018 07 24 11/2020
(-)
2020 04 27
(54) 1,2-Di(3-metoksycynamoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina oraz
sposób otrzymywania 1,2-di(3-metoksycynamoilo)-sn-glicero-3-fosfocholiny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235498 (22) 2017 09 21 12/2020
(-)
2020 05 18
(54) Oksym 7-dekanoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksymu 7-dekanoksynaringeniny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235464 (22) 2018 07 24 11/2020
(-)
2020 04 27
(54) 1-Palmitoilo-2-cynamoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób
otrzymywania 1-palmitoilo-2-cynamoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235499 (22) 2017 09 21 12/2020
(-)
2020 05 18
(54) Oksym 7-izopropoksynaringeniny i sposób otrzymywania
oksymu 7-izopropoksynaringeniny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235465 (22) 2018 08 06 11/2020
(-)
2020 04 27
(54) 1-Cynamoilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina oraz sposób
otrzymywania 1-cynamoilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235500
(22) 2017 09 21 12/2020
(-)
2020 05 18
(54) Oksym 7,4’-dibutoksynaringeniny i sposób otrzymywania
oksymu 7,4’-dibutoksynaringeniny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235491
(22) 2018 07 05 12/2020
(10%) 2020 05 19
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanych membran z polieterosulfonu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 235501
(22) 2017 09 21 12/2020
(-)
2020 05 18
(54) Oksym 7,4’-didekanoksynaringeniny i sposób otrzymywania
oksymu 7,4’-didekanoksynaringeniny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 235492
(22) 2018 05 15 12/2020
(-)
2020 05 06
(54) Automatyczna manetka biegów do roweru i układ do sterowania automatyczną manetką biegów do roweru
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) (11) 235493
(22) 2017 09 21 12/2020
(-)
2020 05 18
(54) Oksym 7-propoksynaringeniny i sposób otrzymywania oksymu 7-propoksynaringeniny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235494 (22) 2017 09 21 12/2020
(-)
2020 05 18
(54) Oksym 5,7,4’-tripropoksynaringeniny i sposób otrzymywania
oksymu 5,7,4’-tripropoksynaringeniny

(B1) (11) 235502
(22) 2017 09 21 12/2020
(-)
2020 05 18
(54) Oksym 7,4’-diizopropoksynaringeniny i sposób otrzymywania
oksymu 7,4’-diizopropoksynaringeniny
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 235503
(22) 2013 09 13 12/2020
(-)
2020 05 26
(54) Przepływowa matryca detektorowa
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII
ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

Nr 13/2020
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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 71 502 do nr 71 509)

(Y1) (11) 71506
(41) 2019 07 15
(51) A47L 9/14 (2006.01)
(21) 126936
(22) 2018 01 08
(72) BŁASZKIEWICZ TOMASZ, Wąbrzeźno (PL)
(73) WORWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wąbrzeźno (PL)
(54) Płytka instalująca worek filtracyjny w odkurzaczu
(Y1) (11) 71508
(41) 2019 07 15
(51) A47L 9/14 (2006.01)
(21) 126937
(22) 2018 01 08
(72) BŁASZKIEWICZ TOMASZ, Wąbrzeźno (PL)
(73) WORWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wąbrzeźno (PL)
(54) Płytka instalująca worek filtracyjny w odkurzaczu
(Y1) (11) 71507
(41) 2019 07 29
(51) A47L 9/14 (2006.01)
(21) 126973
(22) 2018 01 24
(72) BŁASZKIEWICZ TOMASZ, Wąbrzeźno (PL)
(73) WORWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wąbrzeźno (PL)
(54) Płytka instalująca worek filtracyjny w odkurzaczu

(Y1) (11) 71509
(41) 2019 08 12
(51) A47L 9/14 (2006.01)
(21) 126996
(22) 2018 02 02
(72) MARKIEWICZ MICHAŁ, Mełno (PL)
(73) WORWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wąbrzeźno (PL)
(54) Uniwersalna płytka instalująca worek filtracyjny w odkurzaczu
(Y1) (11) 71505
(41) 2019 08 26
(51) A61C 8/00 (2006.01)
(21) 127013
(22) 2018 02 12
(72) ORZEŁOWSKI ALEKSANDER, Pabianice (PL)
(73) ORZEŁOWSKI ALEKSANDER PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ ALMADENT, Pabianice (PL)
(54) Komponent przezśluzówkowy
(Y1) (11) 71502
(41) 2017 10 09
(51) B65D 41/32 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 41/62 (2006.01)
B65D 50/00 (2006.01)
(21) 125087
(22) 2016 05 04
(30) 2016043
2016 03 29
LT
(72) PAKHOMOV DIMITRY IVANOVICH, Gomel (BY);
ZOCHTCHOUK JAROSLAV VALERIEVICH, Gomel (BY)
(73) INOSTRANNOJE PROIZVODSTVENNOE UNITARNOJE
PREDPRIYATIE ALCOPACK, Gomel (BY)
(54)	Nakrętka zamykająca do pojemnika
(Y1) (11) 71503
(41) 2019 06 03
(51) E05D 7/04 (2006.01)
E05D 5/02 (2006.01)
(21) 126837
(22) 2017 11 30
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(72)	NOREK SYLWESTER, Sokolica (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Przygórze (PL)
(54) Zawias drzwiowy

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP

(Y1) (11) 71504
(41) 2019 10 07
(51) F23B 40/04 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
(21) 127199
(22) 2018 03 31
(72)	GALEWSKI WITOLD, Kęty (PL)
(73)	GALEWSKI WITOLD, Kęty (PL)
(54) Ruszt mechaniczny do spalania paliwa stałego
INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

	Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A47L 9/14 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)
B65D 41/32 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)

71506
71508
71507
71509
71505
71502
71502*

B65D 41/62 (2006.01)
B65D 50/00 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 5/02 (2006.01)
F23B 40/04 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)

71502*
71502*
71503
71503*
71504
71504*

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

	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP

1

2

1

71502
71503
71504
71505

B65D 41/32 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
F23B 40/04 (2006.01)
A61C 8/00 (2006.01)

71506
71507
71508
71509

2

A47L 9/14 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
A47L 9/14 (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

(54) Zawieszka na prostokątne przewody rurowe
(55)

Udzielone prawa
(od nr 26 232 do nr 26 281)

(51) 12-16
(11) 26232
(22) 2019 12 03
(21) 28193
(73)	ANDRZEJEWSKI ADAM WOJCIECH, Poznań (PL)
(72)	ANDRZEJEWSKI ADAM WOJCIECH
(54) Listewki rozpraszające wewnętrzne oświetlenie samochodowe
(55)

(51) 12-11
(11) 26233
(22) 2019 10 15
(21) 28049
(73)	APROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Plecewice (PL)
(72) JASIŃSKI PAWEŁ
(54)	Skuter elektryczny
(55)

(51) 08-08
(11) 26234
(22) 2020 03 23
(21) 28484
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE DIAMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(72) CETERA JAN

(51) 08-08
(11) 26235
(22) 2020 03 23
(21) 28485
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE DIAMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(72) CETERA JAN
(54) Zawieszka na owalne przewody rurowe
(55)

(51) 32-00
(11) 26236
(22) 2020 03 27
(21) 28500
(73) IGNIS AVEM CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice (PL)
(72)	STANO HANNA
(54) Ornament
(55)
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(51) 19-08
(11) 26237
(22) 2020 04 06
(21) 28514
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54)	Etykieta
(55)

(51) 06-06
(11) 26238
(22) 2020 02 21
(21) 28418
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(72) FAJTANOWSKI ROMUALD, KOCHAŃSKA AGATA
(54) Mobilna ścianka wielofunkcyjna
(55)

(51) 08-05
(11) 26239
(22) 2020 04 15
(73)	GLIŃSKI KAMIL PPHU ECCO LOGIC, Łozina (PL)
(72)	GLIŃSKI KAMIL
(54) Wkład do smarownicy
(55)

(21) 28530

(51) 02-04
(11) 26240
(22) 2020 01 17
(21) 28283
(73) BATRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska (PL)
(72) ZHIQING XU
(54) Obuwie letnie
(55)

(51) 02-04
(11) 26241
(22) 2020 01 17
(21) 28284
(73) BATRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska (PL)
(72) ZHIQING XU
(54) Obuwie letnie
(55)

(51) 12-16
(11) 26242
(22) 2020 04 21
(21) 28537
(73) MEWHEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWEIDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) KÜHNL-KINEL JACEK, ZDZIARSKI MICHAŁ,
KRAWCZYK MIŁOSZ, WASILENKO PAWEŁ JAN
(54) Urządzenie wspomagające do wózka inwalidzkiego
(55)

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

24-01
(11) 26243
(22) 2020 03 06
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
PELCZARSKI MICHAŁ
Medyczne urządzenia rehabilitacyjne

(21) 28439

(51) 09-03
(11) 26244
(22) 2020 04 08
(21) 28521
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE DRAGON 2 MAREK I MICHAŁ SZPARAGA SPÓŁKA
JAWNA, Aleksandrów Kujawski (PL)
(72)	SZPARAGA MICHAŁ
(54) Pudełko na cukierki
(55)

Nr 13/2020
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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25-03
(11) 26245
(22) 2020 04 15
DUERSCHLAG JAN, Rybnik (PL)
DUERSCHLAG JAN
Modułowa wiata fotowoltaiczna

(21) 28531

(51) 26-01
(11) 26246
(22) 2020 03 25
(21) 28498
(73) CHUDY GRZEGORZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWY FORMES TOYS MGR INŻ. GRZEGORZ CHUDY,
Wręczyca Wielka (PL)
(72) CHUDY GRZEGORZ, CHUDY JOANNA
(54) Świecznik z dekoracyjnymi splotami
(55)

21

(51) 29-02
(11) 26249
(22) 2020 03 31
(73) KOOPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(72) ŻYWICKI MIROSŁAW
(54) Maska ochronna
(55)

(21) 28506

07-02
(11) 26250
(22) 2020 04 28
ROGALA KRZYSZTOF, Międzyrzecz (PL)
ROGALA KRZYSZTOF
Palenisko

(21) 28557

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

(51) 06-01
(11) 26251
(22) 2020 04 16
(21) 28532
(73)	NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowo Podgórne (PL)
(72)	NERONSKAYA YULIYA, JANIKOWSKA KLAUDIA
(54)	Stołek
(55)

(51) 29-02
(11) 26247
(22) 2020 03 31
(73) KOOPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(72) ŻYWICKI MIROSŁAW
(54) Maska ochronna
(55)

(21) 28504

(51) 02-03
(11) 26252
(22) 2020 04 28
(21) 28543
(73) ŚWISŁOCKI JANUSZ JANTOM-DRUK WIELKOFORMATOWY,
Białystok (PL)
(72) ŚWISŁOCKI MARCIN
(54) Przyłbica ochronna
(55)

(51) 29-02
(11) 26248
(22) 2020 03 31
(73) KOOPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(72) ŻYWICKI MIROSŁAW
(54) Maska ochronna
(55)

(21) 28505

(51) 28-99
(11) 26253
(22) 2020 03 19
(73) MARUNIAK MATEUSZ, Poznań (PL)
(72) MARUNIAK MATEUSZ

(21) 28473
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(54) Moduł sterujący
(55)

(54)	Szablon do przedłużania paznokci
(55)

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

02-03
(11) 26254
(22) 2020 04 14
(21) 28528
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków (PL)
KRUK PAWEŁ
Maseczka ochronna

(51) 21-02
(11) 26255
(22) 2020 03 23
(73) DAMIAN MĘDRYKOWSKI, Łódź (PL);
STAWIAK MARCIN, Łódź (PL)
(72) DAMIAN MĘDRYKOWSKI, STAWIAK MARCIN
(54) Przyrząd treningowy
(55)

(51) 07-06
(11) 26258
(22) 2020 01 20
(21) 28295
(73)	GÓRKA ZBIGNIEW HANDEL-ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE,
Radom (PL)
(72)	GÓRKA ZBIGNIEW
(54)	Stojak na karafkę i kieliszki
(55)

(21) 28478

(51) 19-04
(11) 26259
(22) 2020 02 23
(21) 28415
(73) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(72) MALARCZYK AGNIESZKA
(54) Książeczki edukacyjne
(55)

(51) 09-01
(11) 26256
(22) 2020 04 22
(21) 28538
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(72) KWAPISZ TOMASZ
(54) Pojemnik na płyn
(55)

(51) 13-03
(11) 26257
(22) 2020 03 06
(73) 4AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) OKOŃ PAWEŁ MICHAŁ

(21) 28445

(51) 21-01
(11) 26260
(22) 2020 02 11
(21) 28349
(73) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(72) MALARCZYK AGNIESZKA
(54) Układanka
(55)

Nr 13/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

23

(51) 11-01
(11) 26261
(22) 2020 02 17
(73) KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa (PL)
(72) KAMIŃSKA ANNA
(54)	Łańcuszek z wisiorkiem
(55)

(21) 28396

(51) 11-01
(11) 26265
(22) 2020 02 17
(73) KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa (PL)
(72) KAMIŃSKA ANNA
(54)	Łańcuszek z wisiorkiem
(55)

(21) 28400

(51) 11-01
(11) 26262
(22) 2020 02 17
(73) KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa (PL)
(72) KAMIŃSKA ANNA
(54)	Łańcuszek z wisiorkiem
(55)

(21) 28397

(51) 11-01
(11) 26266
(22) 2020 02 17
(73) KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa (PL)
(72) KAMIŃSKA ANNA
(54)	Łańcuszek z medalikiem
(55)

(21) 28401

(51) 11-01
(11) 26263
(22) 2020 02 17
(73) KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa (PL)
(72) KAMIŃSKA ANNA
(54)	Łańcuszek z wisiorkiem
(55)

(21) 28398
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

11-01
(11) 26267
(22) 2020 02 17
KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa (PL)
KAMIŃSKA ANNA
Bransoletka

(21) 28402

(51) 11-01
(11) 26264
(22) 2020 02 17
(73) KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa (PL)
(72) KAMIŃSKA ANNA
(54)	Łańcuszek z wisiorkiem
(55)

(21) 28399

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

11-01
(11) 26268
(22) 2020 02 17
KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa (PL)
KAMIŃSKA ANNA
Bransoletka

(21) 28403
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(51) 11-01
(11) 26269
(22) 2020 02 17
(73) KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa (PL)
(72) KAMIŃSKA ANNA
(54)	Łańcuszek z wisiorkiem
(55)

(21) 28404

(51) 11-01
(11) 26270
(22) 2020 02 17
(73) KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa (PL)
(72) KAMIŃSKA ANNA
(54)	Łańcuszek z wisiorkiem
(55)

(21) 28406

(51) 11-01
(11) 26271
(22) 2020 02 21
(73) KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa (PL)
(72) KAMIŃSKA ANNA
(54)	Łańcuszek z wisiorkiem
(55)

(21) 28420

(51) 32-00
(11) 26273
(22) 2020 02 24
(21) 28421
(73) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce (PL)
(72) FEDOROWICZ KRZYSZTOF
(54) Logo
(55)

(51) 07-99, 08-05 (11) 26274 (22) 2020 04 11 (21)
(73)	GLIŃSKI KAMIL PPHU ECCO LOGIC, Łozina (PL)
(72)	GLIŃSKI KAMIL
(54) Przyrząd do wyciskania smaru z tuby plastikowej
(55)

(51) 19-99
(11) 26272
(22) 2020 04 07
(21) 28522
(73)	NIEDZIAŁKOWSKI MAREK HLS, Poznań (PL)
(72)	NIEDZIAŁKOWSKI MAREK, NIEDZIAŁKOWSKA KATARZYNA
(54) Tablica pierwszej pomocy
(55)

28529

(51) 25-02
(11) 26275
(22) 2020 04 20
(21) 28534
(73) MALINOWSKA ADRIANA ZADASZENIA TARASOWE,
Cudzynowice (PL)
(72) MALINOWSKI MARCIN
(54) Konstrukcje dachu
(55)

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

25-01
(11) 26276
(22) 2020 03 01
(21) 28433
PĘCIKIEWICZ ADAM PPUH EXPORT-IMPORT, Zarzecze (PL)
PĘCIKIEWICZ ADAM
Profil do odwodnień

(51) 25-02
(11) 26277
(22) 2020 03 01
(21) 28434
(73) PĘCIKIEWICZ ADAM PPUH EXPORT-IMPORT, Zarzecze (PL)
(72) PĘCIKIEWICZ ADAM
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(54) Podkładka do poziomowania płytek
(55)

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

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

07-07
(11) 26278
(22) 2020 05 11
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław (PL)
WYSOCKI RYSZARD
Lodówka turystyczna

(21) 28572

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

07-07
(11) 26279
(22) 2020 05 11
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław (PL)
WYSOCKI RYSZARD
Lodówka turystyczna

(21) 28573

06-06
(11) 26280
(22) 2020 01 03
CZEPCZYK MICHAŁ, Sosnowiec (PL)
CZEPCZYK MICHAŁ
Uchwyt suszący na strój motocyklowy

25
(21) 28262

(51) 26-01
(11) 26281
(22) 2020 04 21
(21) 28536
(73) WASZTYL PRACOWNIA ARTYSTYCZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głębowice (PL)
(72) WASZTYL BARTŁOMIEJ
(54) Latarnia nagrobkowa
(55)
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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 330 001 do nr 330 300)

(111) 330001
(220) 2019 09 20
(210) 504676
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732)	ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DAGGER
(510), (511) 12 amortyzatory do rowerów, amortyzatory do motocykli,
bagażniki rowerowe, bieżniki do opon, bagażniki dla motocykli, blokady kierownicy, błotniki do rowerów, błotniki do motocykli, chlapacze
[błotniki] do rowerów, części konstrukcyjne rowerów, części konstrukcyjne do motocykli, dętki do opon motocykli, dopasowane pokrowce
na motocykle, dźwiękowe sygnały ostrzegawcze do motocykli, dźwignie kontrolne kierownicy [części motocykli], dźwignie zmiany biegów [części do motocykli], dzwonki do motocykli, dętki do rowerów,
dzwonki do rowerów, elektryczne rowery składane, gokarty, hamulce
tarczowe, hamulce kierunkowe, hulajnogi (pojazdy), hydrauliczne hamulce tarczowe, hamulce do rowerów, kierownice [części do rowerów], klaksony rowerowe, klocki hamulcowe [części rowerów], koła
zębate [części rowerowe], koła rowerowe, koła łańcuchowe do rowerów, korby rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, kierownice
[części motocykli], kierunkowskazy do pojazdów, koła do motocykli,
koła do gokartów, koła łańcuchowe do motocykli, koła zębate do napędów motocyklowych, łańcuchy do rowerów, łańcuchy napędowe

do motocykli, łańcuchy do motocykli, linki hamulcowe do rowerów,
linki hamulcowe [części motocykli], manetki obrotowe do rowerów,
metalowe dzwonki do rowerów, manetki obrotowe do motocykli, mini
rowery, motocykle, motorowery, nóżki do rowerów, noski rowerowe,
nakładki na szprychy rowerowe, nakładki na pedały rowerowe, nóżki motocyklowe, obręcze kół do rowerów, obręcze kół do motocykli,
ochraniacze ubrania na koła do rowerów, oparcia pasażerów do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, opony, opony rowerowe, opony
do rowerów dla dzieci, osłony łańcucha do rowerów, opony do motocykli, opony pneumatyczne i dętki do motocykli, oprawy reflektorów
[części motocykli], piasty do kół rowerowych, pedały do rowerów,
podpórki do rowerów, podpórki do rowerów [części rowerowe], pokrycia siodełek rowerów, pokrowce na uchwyty rowerowe, pokrowce
na siodełka do rowerów, pompki do rowerów, przerzutki do rowerów,
pedały do motocykli, pedały hamulca [części motocykli], podnóżki
motocyklowe, podpórki do pojazdów jednośladowych, pokrowce
na siodełka do motocykli, pokrowce na siodełka motocyklowe, pompy
powietrza do motocykli, przekładki przednie [części motocykli], przyczepy boczne motocyklowe, przewody sprzęgła [części motocykli],
ramy do rowerów, rowery składane, rowery szosowe, rowery trekingowe, rowery na pedały, rowery górskie, rowery elektryczne, rowery
dziecięce, rowery dostawcze, rowery, ramiona kół do motocykli, ramy
do motocykli, silniki do motocykli, skutery [pojazdy], siodełka do motocykli, stojaki na motocykle, sakwy rowerowe, quady, siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, silniki do rowerów, siodełka do rowerów, sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, stabilizatory
do rowerów, sygnalizatory kierunkowe do rowerów, szprychy do rowerów, tarcze hamulcowe do motocykli, taśma na rączki motocyklowe, torby na motocykl, torby rowerowe, uchwyty kierownicy [części
motocykli], uchwyty do mocowania bidonów rowerowych, uchwyty
kierownicy do rowerów, układy zawieszenia do rowerów, układy napędowe [części rowerowe], wały korbowe do motocykli, wahacze do motocykli, widełki przednie do motocykli, zestawy przerzutek.

Nr 13/2020
(111) 330002
(220) 2019 09 20
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) J
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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(531) 19.07.01, 19.07.09, 27.05.21
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.

tów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczania, usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, usługi
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi
prowadzenia agencji importowo-eksportowych na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa eksportowo-importowego w obrocie produktami, artykułami i technologiami, 36 usługi w zakresie organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi pośrednictwa
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, usługi wyceny nieruchomości, usługi wynajmowania i/lub
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, usługi
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami,
usługi doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, usługi wynajmowania powierzchni na salony samochodowe, 37 usługi budowlane,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, usługi remontowe
budynków, naprawy obiektów mieszkalnych, usługi restauracji budynków, usługi konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych,
usługi budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, usługi informacji budowlanej.

(111) 330003
(220) 2019 09 20
(210) 504680
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) MAZURKIEWICZ PIOTR MASTER-MED, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RR SYSTEM
(540)

(111) 330005
(220) 2019 09 23
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732) JURASZCZYK DAWID, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	E Esentis
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne szyny ortopedyczne, aparaty
do rehabilitacji, łuski ortopedyczne, protezy, gwoździe i druty chirurgiczne, aparaty i instrumenty chirurgiczne, nosze i łóżka specjalne
do celów leczniczych, protezy wszczepialne (implanty), aparaty dystrakcyjno-stabilizujące oraz rehabilitacyjne.
(111) 330004
(220) 2019 09 23
(210) 504759
(151) 2020 03 18
(441) 2019 10 28
(732) WIEPOFAMA DEVELOPMENT SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F FAMA JEŻYCE
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.01.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania obiek-

(210) 504763

(591) biały, różowy, szary
(531) 19.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 naturalne olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, olejki
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, perfumeryjne produkty, esencjonalne olejki, zmieszane olejki eteryczne, woda kwiatowa,
środki perfumeryjne i zapachowe, aromaty do perfum, bazy do perfum
kwiatowych, chusteczki perfumowane, dezodoranty do ciała [wyroby
perfumeryjne], ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty perfum, perfumowane wody toaletowe, zapachy, woda perfumowana, woda lawendowa, woda kolońska, syntetyczne produkty perfumeryjne, substancje
zapachowe do użytku osobistego, substancje aromatyczne do zapachów, płyny do aromaterapii, produkty perfumeryjne, preparaty zapachowe, perfumy w płynie, perfumy w postaci stałej: kremy, balsamy
do ciała, kosmetyki, 35 usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi, zapachowymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi.
(111) 330006
(220) 2019 09 24
(210) 504796
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732)	ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPTIMA-24
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do regulacji przepływu energii
elektrycznej, szafy rozdzielcze, rozdzielnice elektryczne średniego
napięcia: rozdzielnice średniego napięcia w izolacji gazowej.
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(111) 330007
(220) 2019 09 24
(210) 504810
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T&T INVESTMENTS
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 01.05.02, 01.05.15
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, analizy rynku, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, badania rynkowe, doradztwo biznesowe, restrukturyzacja przedsiębiorstw, dobór personelu [dla osób trzecich], doradztwo w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo i informacja dotycząca
rachunkowości, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo
w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy,
doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie
usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich,
doradztwo związane z audytem, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy,
doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo
związane z zarządzaniem, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, gromadzenie danych, księgowość i rachunkowość, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, ocena możliwości dla działalności
gospodarczej, ocena potrzeb personelu, opracowywanie cv dla osób
trzecich, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywanie informacji
handlowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, planowanie strategii marketingowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, personel (dobór-)
za pomocą metod psychotechnicznych, outsourcing [doradztwo biznesowe], planowanie podatkowe [rachunkowość], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie marketingu, pomoc w zakresie
rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu
personelem, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, rachunkowość, księgowość i audyt, raporty i badania
rynkowe, sporządzanie raportów biznesowych, usługi doradcze
w zakresie zatrudnienia, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi marketingowe, usługi organizowania targów i wystaw
handlowych, usługi public relations, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, usługi doradcze
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, 36
doradcze usługi zarządzania finansowego, doradztwo dotyczące

inwestowania w nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestycji
kapitałowych, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo
i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo kredytowe, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków],
doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo w zakresie podatków dochodowych, działalność finansowa,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, inwestycje kapitałowe, ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, oceny i wyceny finansowe, planowanie i zarządzanie finansowe, poręczenia, pośrednictwo w sprawach
inwestycji finansowych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi
płatnicze, pośrednictwo w usługach finansowych, powiernictwo,
prognozy finansowe, pozyskiwanie kapitału, przekazy pieniężne,
sporządzanie raportów finansowych, transakcje finansowe, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna),
udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, udzielanie
informacji inwestycyjnych, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi
doradcze dotyczące kredytów, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów,
usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi
finansowe, usługi gwarancyjne, usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, usługi podatkowe i celne, usługi inwestycyjne, usługi
konsultingu finansowego, usługi pośrednictwa finansowego, usługi
reasekuracyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi udzielania pożyczek
i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie badań ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie analiz finansowych, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji
w papiery wartościowe, usługi w zakresie inwestycji powierniczych,
usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie planowania
finansowego, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, usługi wyceny mienia i majątku, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, wyceny i analizy finansowe,
zarządzanie akcjami, zarządzanie aktywami, zarządzanie finansami,
zarządzanie ryzykiem finansowym, handel walutami i wymiana walut, wycena nieruchomości [finansowa], administrowanie nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, doradztwo finansowe
w zakresie franchisingu, 45 badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo w sporach
sądowych, licencjonowanie praw własności intelektualnej, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi
radców prawnych, porady prawne w zakresie franchisingu.

(111) 330008
(220) 2019 09 24
(210) 504812
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T&T PEOPLE AND WORK GROUP
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 01.05.02, 01.05.15
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, analizy rynku, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, badania rynkowe, doradztwo biznesowe, dobór personelu [dla osób
trzecich], doradztwo w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie
pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie public relations, doradz-

Nr 13/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

two w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie strategii
dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo
w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie
wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania firmą,
doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo związane z audytem, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, doradztwo
związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo związane z zarządzaniem, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, gromadzenie
danych, księgowość i rachunkowość, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, ocena potrzeb personelu, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, opracowywanie informacji
gospodarczych, opracowywanie informacji handlowych, organizacja
targów w celach handlowych i reklamowych, planowanie strategii
marketingowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, personel (dobór-) za pomocą metod psychotechnicznych, outsourcing [doradztwo biznesowe], planowanie
podatkowe [rachunkowość], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie marketingu, pomoc w zakresie rekrutacji personelu
i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu personelem, pomoc
w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, prognozy
i analizy ekonomiczne, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa,
przetwarzanie danych do celów administracyjnych, rachunkowość,
księgowość i audyt, raporty i badania rynkowe, sporządzanie raportów biznesowych, usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi
dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi marketingowe, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi public relations, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie
franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie franchisingu.

(111) 330009
(220) 2019 09 24
(210) 504814
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 18
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AGE ARCHITECT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum
kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla
ludzi, ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki
upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające,
kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych,
masła do ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych,
mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające
od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące,
mydła przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 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 utrwa-
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lania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów
leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słońcem,
serum kosmetyczne, serum do włosów, sole kąpielowe, szampony,
szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów,
żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki
do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
żele do stóp, preparaty do pedicure.

(111) 330010
(220) 2019 09 24
(210) 504816
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vege beauty menu
(540)

(531) 27.05.01, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.18, 26.05.04, 26.05.18
(510), (511) 3 pomady do celów kosmetycznych, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, ekstrakty perfum, preparaty do depilacji, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, masła do twarzy i ciała, płyny po goleniu, błyszczyki do ust,
maski kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, peelingi do twarzy
[kosmetyki], preparaty do ochrony włosów przed słońcem, kosmetyki do rzęs, dezodoranty i antyperspiranty, sole do kąpieli, maski
do pielęgnacji włosów, wazelina kosmetyczna, mgiełki do ciała, preparaty do pedicure, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty
do opalania, serum do włosów, preparaty złuszczające do pielęgnacji
skóry [peelingi], kosmetyki upiększające, mydło dezodoryzujące, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
lakiery do paznokci, płyny do pielęgnacji włosów, lakiery do włosów,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyki do włosów, pomadki do ust, szminki
do ust, preparaty do kąpieli, kremy kosmetyczne, masło do rąk i ciała,
woda toaletowa, saszetki zapachowe do bielizny, środki do czyszczenia zębów, preparaty do makijażu, zestawy kosmetyków, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kosmetyki, tusze do rzęs, dezodoranty dla ludzi, nielecznicze preparaty do masażu, maści do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, barwniki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, żele do stylizacji włosów, mydła i żele, odżywki do włosów,
produkty perfumeryjne, preparaty do demakijażu, mleczko kosmetyczne, olejki do masażu, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej,
żele do włosów, płyny do układania włosów, esencje eteryczne, preparaty do golenia, mydła, środki odświeżające powietrze [zapachowe], kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, perfumy, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, olejki do kąpieli nielecznicze, nielecznicze produkty
toaletowe, antyperspiranty w aerozolach, mydełka, płyny kosmetyczne do demakijażu, preparaty do pielęgnacji włosów, olejki toaletowe, serum do celów kosmetycznych, woda kolońska, kremy do rąk,
preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
balsam odżywczy, aromaty [olejki aromatyczne], preparaty do pielęgnacji paznokci.
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(111) 330011
(220) 2019 09 25
(210) 504837
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 25
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIPS ARCHITECT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makijażu,
środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty,
antyperspiranty w aerozolach, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy,
barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty do perfum,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty do golenia, kadzidła,
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy
kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, maści do celów
kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko
oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, 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, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające
preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, serum do włosów,
sole kąpielowe, szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, środki
zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele
do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki
do masażu, peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała,
oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji
stóp, żele do stóp, preparaty do pedicure.
(111) 330012
(220) 2019 09 25
(210) 504838
(151) 2020 03 19
(441) 2019 12 02
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #BEAUTY COACH
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, aromaty i olejki aromatyczne,
balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty
do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery
do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski
do włosów, maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe,
preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 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, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, poma-

dy do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej,
preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych,
preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów,
nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed
słońcem, serum kosmetyczne, serum do włosów, sole kąpielowe,
szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe
odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele
do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki
do masażu, peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała,
oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji
stóp, żele do stóp, preparaty do pedicure.

(111) 330013
(220) 2019 09 25
(210) 504840
(151) 2020 03 19
(441) 2019 12 02
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) #SKIN COACH
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makijażu,
środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty,
antyperspiranty w aerozolach, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy,
barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty do perfum,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty do golenia, kadzidła,
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy
kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, maści do celów
kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko
oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, 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, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające
preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, serum do włosów,
sole kąpielowe, szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, środki
zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele
do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki
do masażu, peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała,
oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji
stóp, żele do stóp, preparaty do pedicure.
(111) 330014
(220) 2019 09 25
(151) 2020 03 19
(441) 2019 12 02
(732) KRZYŻANIAK JEREMI JMKI, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oddi≠y
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 25 odzież.

(210) 504841
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(111) 330015
(220) 2019 09 25
(210) 504842
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 18
(732) DYMANOWSKI RAFAŁ ROBERT RAFMAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HAIRPHARMA
(540)

(111) 330020
(220) 2019 09 25
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 18
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oillan naturals
(540)

31
(210) 504847

(591) szary
(531) 02.09.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, 5 lecznicze płyny do włosów.
(111) 330016
(220) 2019 09 25
(210) 504843
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ETOFEXAM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym do stosowania miejscowego.
(111) 330017
(220) 2019 09 25
(210) 504844
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHOLEBIOTIC
(510), (511) 5 preparaty obniżające poziom cholesterolu, preparaty
wspomagające prawidłową pracę serca.
(111) 330018
(220) 2019 09 25
(210) 504845
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 18
(732) DYMANOWSKI RAFAŁ ROBERT RAFMAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) esstem
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 02.09.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, 5 lecznicze płyny do włosów.
(111) 330019
(220) 2019 09 25
(210) 504846
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Oillan
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy
i do ciała, olejki eteryczne go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki
i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi,
paznokci do celów leczniczych.

(591) niebieski, zielony, srebrny, biały
(531) 01.15.15, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy
i do ciała, olejki eteryczne go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki
i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi,
paznokci do celów leczniczych.
(111) 330021
(220) 2019 09 26
(210) 504893
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Naturellki
(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, aplikato-
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ry do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające
się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów medycznych, ręczne
spraye do celów medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych,
inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla
niemowląt, 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) 330022
(220) 2019 09 26
(210) 504894
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Metylobe 1000
(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 medycznych,
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) 330023
(220) 2019 09 26
(210) 504896
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Metylobex
(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 medycznych,
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.
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(111) 330024
(220) 2019 09 27
(210) 504955
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) MAGICTOWN GROUP G. P. LEWANDOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EVOMODULE
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane w postaci
płyt, 37 budownictwo, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, 42 projektowanie budowlane.
(111) 330025
(220) 2019 09 28
(210) 504971
(151) 2020 03 03
(441) 2019 11 12
(732) KĄDZIELA JAROSŁAW KAZIMIERZ FOLIOWO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR MIEDZIANKA
(540)

(591) niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 26.01.03, 26.01.14, 02.01.01, 02.01.25, 11.03.03, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze,
piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, piwo pełne
jasne, piwo typu saison, piwo typu koźlak, czarne piwo, piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale, korzenne piwa, piwa smakowe, napoje
na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, porter, stout, indyjskie piwa jasne ale, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, shandy
jako napój składający się z piwa i lemoniady, mineralizowane piwa,
drinki na bazie piwa, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw i produktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw
słodowych, piw bezalkoholowych, piw pełnych jasnych, piw typu saison, piw typu koźlak, czarnych piw, piw o smaku kawy, piw jasnych
typu ale, korzennych piw, piw smakowych, napojów na bazie piwa,
piw o małej zawartości alkoholu, porterów, stoutów, indyjskich piw
jasnych ale, napojów bezalkoholowych o smaku piwa, shandy jako
napoju składającego się z piwa i lemoniady, mineralizowanych piw,
drinków na bazie piwa, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie pubów,
serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie napojów
w małych browarniach oferowanie żywności i napojów w bistrach,
bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów,
usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
usługi barów i restauracji, usługi w zakresie gotowania posiłków.
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(111) 330026
(220) 2019 09 28
(210) 504973
(151) 2020 03 03
(441) 2019 11 12
(732) KĄDZIELA JAROSŁAW KAZIMIERZ FOLIOWO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIEDZIANKA
(540)

(531) 26.01.03, 26.01.14, 02.01.01, 02.01.25, 11.03.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze, piwo
pszeniczne, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, piwo pełne jasne,
piwo typu saison, piwo typu koźlak, czarne piwo, piwo o smaku kawy,
piwo jasne typu ale, korzenne piwa, piwa smakowe, napoje na bazie
piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, porter, stout, indyjskie piwa
jasne ale, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, shandy jako napój
składający się z piwa i lemoniady, mineralizowane piwa, drinki na bazie
piwa, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw i produktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw słodowych, piw bezalkoholowych, piw pełnych jasnych, piw typu saison, piw typu koźlak,
czarnych piw, piw o smaku kawy, piw jasnych typu ale, korzennych piw,
piw smakowych, napojów na bazie piwa, piw o małej zawartości alkoholu, porterów, stoutów, indyjskich piw jasnych ale, napojów bezalkoholowych o smaku piwa, shandy jako napoju składającego się z piwa
i lemoniady, mineralizowanych piw, drinków na bazie piwa, 40 usługi
browarnicze, warzenie piwa, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów,
usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem,
serwowanie napojów w małych browarniach oferowanie żywności
i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje
dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje
oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
usługi barów i restauracji, usługi w zakresie gotowania posiłków.
(111) 330027
(220) 2019 09 30
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) MALITKA KONRAD, Ostrówiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) microactive C
(540)

(210) 505028

(591) czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji
witamin, stabilizatory do witamin, witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji żywności, 5 suplementy
żywnościowe, suplementy odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, preparaty zawierające witaminę K, suplementy diety składające się
z witamin, suplementy do celów medycznych, dietetyczne, funkcjonalne
i wzbogacane w substancje odżywcze, suplementy do celów niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych, mikroelementów,
artykuły spożywcze dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substan-
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cje odżywcze do celów niemedycznych na bazie witamin, składników
mineralnych, mikroelementów, suplementy witaminowe, suplementy
mineralne, suplementy witaminowo-mineralne, żywność związana
ze specjalną dietą do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów
leczniczych, napoje lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych, napoje z dodatkami
dietetycznymi, tabletki wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy
diety, leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

(111) 330028
(220) 2019 09 30
(210) 505029
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 12
(732) PAŃCZYK MARCIN, PAŃCZYK KATARZYNA SALMAX
SPÓŁKA CYWILNA, Wyry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Volumist
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, kosmetyki do zagęszczania włosów, preparaty do włosów, szampony, balsamy do włosów, odżywki do włosów, olejki do włosów, płyny do pielęgnacji
włosów, tonik do włosów, kosmetyczne środki stymulujące porost
włosów, farby do włosów, lakiery do włosów, żele do włosów, pianka
do włosów, preparaty do modelowania włosów, preparaty do kręcenia włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, środki
perfumeryjne i zapachowe, perfumy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, kosmetyki do ciała.
(111) 330029
(220) 2019 09 29
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 04
(732)	SIDZ JOANNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUDOWNA
(540)

(540)

(591) czerwony, żółty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 08.07.08, 26.03.01,
26.03.05, 26.02.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi
[snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barów i restauracji, usługi w zakresie
jedzenia na wynos, usługi przyczep gastronomicznych w zakresie
dostarczania żywności i napojów.
(111) 330031
(220) 2019 10 01
(210) 505081
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 04
(732) JABŁOŃSKA-KASZNIA ANNA FLORJA, Chotomów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dzikilas
(540)

(210) 505067

(591) złota
(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 14 bransolety, bransoletki jako biżuteria, złote bransoletki, bransoletki pozłacane, srebrne bransoletki, bransoletki powlekane
srebrem, biżuteria osobista, biżuteria na ciało, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, bransoletki z koralików, bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, bransoletki z metali szlachetnych,
Krzyżyki jako biżuteria, posągi z metali szlachetnych przedstawiające
ikony religijne, figurki wykonane ze złota, figurki wykonane ze srebra,
figurki wykonane z metali szlachetnych, łańcuszki jubilerskie, medaliki,
16 książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, materiały
drukowane, notesy, 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet
i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa,
odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca,
kurtki, skarpetki, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, bransolet,
biżuterii, dewocjonaliów, 41 organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne,
skomputeryzowane szkolenia, szkolenie zaawansowane, kursy szkoleniowe, wynajmowanie nagranych szkoleń, wyznaczanie standardów
szkoleń, zapewnianie szkoleń online, szkolenie i instruktaż, nauczanie
i szkolenia, szkolenia dla dorosłych, organizowanie kursów szkoleniowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, doradztwo
w zakresie szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń,
usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, warsztaty w celach
szkoleniowych, zapewnianie seminariów szkoleniowych online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, usługi doradcze w zakresie szkoleń.
(111) 330030
(220) 2019 10 01
(210) 505070
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRYTKI & SOS

(591) ciemnozielony
(531) 03.04.18, 05.01.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, zestawy świeczek, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących towarów: świece, świece zapachowe,
zestawy świeczek.
(111) 330032
(220) 2019 10 01
(210) 505092
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 04
(732) WIŚNIEWSKA MARTA, TROJANOWSKA EWA TECHNIKA
SYSTEMÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA SPÓŁKA CYWILNA,
Opacz Mała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TSSP
(510), (511) 7 sprężarki; sprężarki powietrzne; sprężarki tłokowe; sprężarki śrubowe; narzędzia pneumatyczne; armatura pneumatyczne, 35
sprzedaż hurtowa i detaliczna sprężarek, sprężarek tłokowych i śrubowych, narzędzi i armatury pneumatycznej, osuszaczy, 37 naprawa
i serwis sprężarek, sprężarek tłokowych i śrubowych, osuszaczy.
(111) 330033
(220) 2019 10 02
(210) 505142
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CORNACID DUO
(510), (511) 5 preparaty poprawiające kondycję narządu wzroku, krople nawilżające do oczu.
(111) 330034
(220) 2019 10 03
(210) 505195
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROTECT PLUS G12
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych, koncentraty
płynów chłodniczych do silników spalinowych, płyny hamulcowe,
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środki ułatwiające rozruch silników pojazdów, płyny wspomagające
układ kierowniczy.

(111) 330035
(220) 2019 10 04
(210) 505262
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732)	NOWAK INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NI NOWAK INNOVATIONS
(540)

(591) ciemnoszary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 siłowniki hydrauliczne, automaty do otwierania drzwi
elektryczne, 9 zintegrowane elektroniczne systemy bezpieczeństwa
do samochodów do unikania zagrożeń i kolizji, czujniki odległości,
czujniki przeciwpożarowe, czujniki dymu, czujniki ciśnienia, czujniki
przyspieszania, czujniki zderzenia, czujniki do silników, czujniki poziomu płynów, czujniki kontroli obrotów, czujniki wykrywające obiekty,
wyłączniki samoczynne awaryjne, awaryjne światła ostrzegawcze, awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, ewakuacyjne urządzenia ratownicze, 12 hamulce kół, hamulce tarczowe, hamulce do pojazdów, hydrauliczne hamulce obręczowe, hamulce do samochodów osobowych,
hamulce do pojazdów lądowych, sygnalizatory awaryjne do pojazdów,
systemy do kontroli trakcji do użytku w pojazdach, bezpieczeństwo
(pasy do siedzeń w pojazdach), drzwi do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, amortyzatory samochodowe, zawieszenie (resory) w pojazdach, urządzenia zapobiegające
stłuczce lub wypadkowi, urządzenia do awaryjnego automatycznego
przecinania pasów bezpieczeństwa, urządzenia do szybkiego uwalniania się z zapiętych pasów bezpieczeństwa, siłowniki do otwierania
uszkodzonych elementów mechanicznych, w tym drzwi pojazdów,
siłowniki teleskopowe do pojazdów, siłowniki do pojazdów, siłowniki
tłokowe do pojazdów, siłowniki pneumatyczne do pojazdów, siłowniki
hydrauliczne do pojazdów, siłowniki elektryczne do pojazdów, alarmowe systemy bezpieczeństwa do pojazdów, urządzenia do awaryjnego
otwierania elementów ruchomych a w szczególności drzwi, klap, włazów, okien, szyb pancernych, urządzenia do awaryjnego wypychania
elementów ruchomych a w szczególności drzwi, klap, włazów, okien,
szyb pancernych, urządzenia do awaryjnego przesuwania elementów ruchomych w pojazdach a szczególnie drzwi, włazów, klap, wyjść,
okien, szyb pancernych, 42 projektowanie systemów automatycznego
awaryjnego otwierania drzwi pojazdów i automatycznego awaryjnego
przecinania zapiętych pasów bezpieczeństwa, projektowanie systemów pre-safe, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, testowanie materiałów, opracowywanie projektów
technicznych, kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe, inżynieria
techniczna, badania w dziedzinie mechaniki, badania techniczne, doradztwo i konsulting w zakresie systemów bezpieczeństwa, doradztwo
techniczne w zakresie: systemów bezpieczeństwa, systemów elektronicznych układów sterujących, układów sterujących automatycznym,
półautomatycznym, ręcznym sterowaniem, układów sterujących uruchamianiem siłowników, układów sterujących urządzeniami otwierającymi, układów sterujących przeznaczonych do awaryjnego otwierania
elementów ruchomych a szczególnie drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych, układów sterujących przeznaczonych
do awaryjnego wypychania elementów ruchomych a szczególnie drzwi,
włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych, układów sterujących przeznaczonych do przesuwania elementów ruchomych a szczególnie drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych,
układów sterujących przeznaczonych do otwierania elementów ruchomych a szczególnie, drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb
pancernych zablokowanych przez ciśnienie wody.
(111) 330036
(151) 2020 03 10

(220) 2019 10 04
(441) 2019 11 18

(210) 505263
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(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SąSiatki
(540)

(591) niebieski, czerwony, zielony, biały
(531) 10.03.11, 25.01.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API) do oprogramowania komputerowego pozwalającego na świadczenie usług online w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia aplikacji do tworzenia
sieci kontaktów społecznych oraz wyszukiwania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu i zarządzania danymi, oprogramowanie
komputerowe pozwalające na ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie
dostępu, wysyłanie, wyświetlanie, znakowanie, blogowanie, transmisję strumieniową, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji
za pośrednictwem sieci komputerowych i łącznościowych, narzędzia
do rozbudowy oprogramowania komputerowego, 42 usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników, w celu organizowania grup i imprez,
uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci
społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich,
w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych, usługi
dostawców aplikacji (ASP), mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi internetowego
dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych
lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów
fotograficznych, tekstów, grafik i danych, oraz usługi komputerowe
w postaci stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio,
wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie
strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji
na wiele stron internetowych.
(111) 330037
(220) 2019 10 04
(210) 505264
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda TEA POWER Luffa Mask
(510), (511) 3 maseczki do twarzy.
(111) 330038
(220) 2019 10 04
(210) 505266
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732)	NOWAK INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NOWAK INNOVATIONS
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(510), (511) 7 siłowniki hydrauliczne, automaty do otwierania drzwi,
elektryczne, 9 zintegrowane elektroniczne systemy bezpieczeństwa
do samochodów do unikania zagrożeń i kolizji, czujniki odległości,
czujniki przeciwpożarowe, czujniki dymu, czujniki ciśnienia, czujniki
przyspieszania, czujniki zderzenia, czujniki do silników, czujniki poziomu płynów, czujniki kontroli obrotów, czujniki wykrywające obiekty,
wyłączniki samoczynne awaryjne, awaryjne światła ostrzegawcze, awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, ewakuacyjne urządzenia ratownicze, 12 hamulce kół, hamulce tarczowe, hamulce do pojazdów, hydrauliczne hamulce obręczowe, hamulce do samochodów osobowych,
hamulce do pojazdów lądowych, sygnalizatory awaryjne do pojazdów,
systemy do kontroli trakcji do użytku w pojazdach, bezpieczeństwo
(pasy do siedzeń w pojazdach), drzwi do pojazdów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, amortyzatory samochodowe, zawieszenie (resory) w pojazdach, urządzenia zapobiegające
stłuczce lub wypadkowi, urządzenia do awaryjnego automatycznego
przecinania pasów bezpieczeństwa, urządzenia do szybkiego uwalniania się z zapiętych pasów bezpieczeństwa, siłowniki do otwierania
uszkodzonych elementów mechanicznych, w tym drzwi pojazdów,
siłowniki teleskopowe do pojazdów, siłowniki do pojazdów, siłowniki
tłokowe do pojazdów, siłowniki pneumatyczne do pojazdów, siłowniki
hydrauliczne do pojazdów, siłowniki elektryczne do pojazdów, alarmowe systemy bezpieczeństwa do pojazdów, urządzenia do awaryjnego
otwierania elementów ruchomych a w szczególności drzwi, klap, włazów, okien, szyb pancernych, urządzenia do awaryjnego wypychania
elementów ruchomych a w szczególności drzwi, klap, włazów, okien,
szyb pancernych, urządzenia do awaryjnego przesuwania elementów ruchomych w pojazdach a szczególnie drzwi, włazów, klap, wyjść,
okien, szyb pancernych, 42 projektowanie systemów automatycznego
awaryjnego otwierania drzwi pojazdów i automatycznego awaryjnego
przecinania zapiętych pasów bezpieczeństwa, projektowanie systemów pre-safe, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, testowanie materiałów, opracowywanie projektów
technicznych, kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe, inżynieria
techniczna, badania w dziedzinie mechaniki, badania techniczne, doradztwo i konsulting w zakresie systemów bezpieczeństwa, doradztwo
techniczne w zakresie: systemów bezpieczeństwa, systemów elektronicznych układów sterujących, układów sterujących automatycznym,
półautomatycznym, ręcznym sterowaniem, układów sterujących uruchamianiem siłowników, układów sterujących urządzeniami otwierającymi, układów sterujących przeznaczonych do awaryjnego otwierania
elementów ruchomych a szczególnie drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych, układów sterujących przeznaczonych
do awaryjnego wypychania elementów ruchomych a szczególnie
drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych, układów sterujących przeznaczonych do przesuwania elementów ruchomych a szczególnie drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb
pancernych, układów sterujących przeznaczonych do otwierania elementów ruchomych a szczególnie, drzwi, włazów, klap, wyjść awaryjnych, okien, szyb pancernych zablokowanych przez ciśnienie wody.

(111) 330039
(220) 2019 10 04
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) KRÓL TOMASZ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) idp INSTYTUT DOSKONALENIA PRODUKCJI
(540)

(210) 505271

(591) niebieski, czarny
(531) 15.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, szkolenie zaawansowane, kursy szkoleniowe,
wynajmowanie nagranych szkoleń, wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnianie szkoleń online, szkolenie i instruktaż, nauczanie
i szkolenia, szkolenia dla dorosłych, organizowanie kursów szkoleniowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, organizowanie
seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie seminariów
dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń, organizowanie konferencji do-

tyczących szkoleń, usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo,
warsztaty w celach szkoleniowych, zapewnianie seminariów szkoleniowych online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, usługi
doradcze w zakresie szkoleń, usługi w zakresie konferencji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konferencji związanych
z biznesem, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem konferencji.

(111) 330040
(220) 2019 10 04
(210) 505273
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 12
(732)	EXANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) exanet
(540)

(591) szary, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie pośredniczące,
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie testowe, oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie
rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie adaptacyjne,
oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie elektromechaniczne, oprogramowanie referencyjne, oprogramowanie do edytowania,
oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie do testów, oprogramowanie do raportowania, oprogramowanie użytkowe do telewizorów,
oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie
do inżynierii elektrycznej, oprogramowanie do inżynierii chemicznej,
oprogramowanie do tworzenia aplikacji, oprogramowanie do inżynierii produktu, oprogramowanie do zarządzania personelem, oprogramowanie dla środowiska programistycznego, oprogramowanie
do usuwania błędów, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji, oprogramowanie do automatyzacji dokumentów,
oprogramowanie do odzyskiwania informacji, oprogramowanie
do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo, oprogramowanie do optymalizacji, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie
do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do ochrony prywatności,
oprogramowanie do wsparcia systemu, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie serwerów,
oprogramowanie do intranetu, oprogramowanie dla bankowości,
oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogramowanie do aplikacji
internetowych, oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze,
oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie do smartfonów, oprogramowanie telekomunikacyjne,
oprogramowanie do telefonów komórkowych, 42 projektowanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi
doradztwa informatycznego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, dostarczanie specjalistycznych raportów
w zakresie informatyki, usługi w zakresie technologii informacyjnych,
usługi komputerowe, inżynieria komputerowa, usługi diagnostyki
komputerowej, opracowywanie sieci komputerowych, utrzymywanie
zapisów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych,
integracja oprogramowania komputerowego, testowanie sprzętu
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, badania
technologiczne dotyczące komputerów, kompresja cyfrowa komputerowych danych, usługi monitorowania systemów komputerowych,
projektowanie komputerowych baz danych, instalacja, konserwacja
i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, projektowanie
komputerów dla osób trzecich, profesjonalne doradztwo w dziedzinie
komputerów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów,
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udzielanie informacji na temat komputerów, doradztwo techniczne
dotyczące obsługi komputerów, usługi w zakresie grafiki komputerowej, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym,
usługi w zakresie sieci komputerowej, konfiguracja systemów i sieci
komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi zdalnego tworzenia
kopii zapasowych komputera, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób
trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń
bezpieczeństwa danych, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych,
usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, ocena wydajności systemów komputerowych
w oparciu o test wzorcowy, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania,
doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego.

(111) 330041
(220) 2019 10 08
(210) 505371
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732)	SYSKA-JANAS PATRYCJA KAMILA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tuliponczo
(510), (511) 24 kocyki do owijania niemowląt, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, 25 ocieplacze szyi, okrycia
wierzchnie (odzież), odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia dla dzieci,
odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla chłopców,
pelerynki, nakrycia głowy, wyprawki dla noworodków, ponczo przeciwdeszczowe.
(111) 330042
(220) 2019 10 08
(210) 505424
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732)	NEWONCE.MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) newonce
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.17
(510), (511) 16 czasopisma, czasopisma muzyczne, czasopisma branżowe, 35 reklama w czasopismach, promowanie sprzedaży artykułów
mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, reklamy online, reklamy prasowe, reklamy radiowe i telewizyjne, badania
w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, zawieranie umów w zakresie
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe w zakresie
reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym
w zakresie reklamy, usługi relacji z mediami, udostępnianie przestrzeni
reklamowej w mediach elektronicznych, opracowywanie i realizacja
planów i koncepcji medialnych i reklamowych, usługi w zakresie zakupu
środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizowanie i przeprowadzanie
wydarzeń promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń, promowanie
wydarzeń specjalnych, agencja public relations, organizacja subskrypcji
mediów informacyjnych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów
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społecznościowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi promocyjno-marketingowe
przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi w zakresie prezentacji
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, produkcja filmów reklamowych, 40 obróbka filmów i obróbka fotograficzna,
41 publikowanie i wydawanie czasopism, udostępnianie czasopisma
online obejmującego informacje w dziedzinie rozrywki, publikowanie
czasopism elektronicznych i internetowych, organizowanie wydarzeń
muzycznych i sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, organizowanie imprez edukacyjnych, usługi edycji wideo
na potrzeby realizacji wydarzeń, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja filmów wideo i DVD, produkcja filmów telewizyjnych
i kinowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, bary.

(111) 330043
(220) 2019 10 09
(210) 505434
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732)	AMNO-GRUPA POGOTOWIE POGRZEBOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGOTOWIE KOMINIARSKIE
(540)

(531) 02.01.15, 02.01.16, 02.01.30, 14.11.02, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 37 usługi kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, pieców, konserwacja, remonty, przeglądy i kontrola okresowa
przewodów kominowych, 42 projektowanie i rozwój oprogramowania w zakresie usług kominiarskich, prowadzenie portalu internetowego na temat usług kominiarskich i dla kominiarzy.
(111) 330044
(220) 2019 10 09
(210) 505436
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) BIURO RACHUNKOWE EPSYLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ADMIN ACADEMY
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.17, 26.04.06
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia kursów oraz szkoleń dla sędziów turniejowych w grach komputerowych,
kreowanie wydarzeń i organizowanie zawodów e-sportowych, usługi klubowe [rozrywka], usługi rozrywkowe.
(111) 330045
(220) 2019 10 09
(210) 505443
(151) 2020 03 19
(441) 2019 12 02
(732) LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAFBUD
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami, usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi
w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, 37 usługi budowlane
i konstrukcyjne, budowa obiektów usługowo-handlowych, usługi napraw budowlanych, usługi instalacyjne takie jak: montaż [instalacja]
konstrukcji budynków, instalacja rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, montaż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja maszyn, nadzór budowlany, zarządzanie projektem
budowy, usługi w zakresie remontów budynków, budowa budynków
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mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i handlowych, rozbiórka budynków, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi instalacyjne
platform roboczych i budowlanych, montaż [instalacja] konstrukcji
budynków, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych,
usługi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji budowlanych, w tym cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 42 projektowanie budowlane,
usługi architektoniczne, w szczególności opracowywanie projektów
architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane
z projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbanistycznym
i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu, usługi i doradztwo w zakresie inżynierii budowlanej, badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, usługi w zakresie doradztwa technicznego, organizacyjnego
i ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa.

(111) 330046
(220) 2019 10 10
(210) 505462
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) WYDAWNICTWO CZELEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGAZYN STOMATOLOGICZNY MS
(540)

(591) zielony, biały, jasnobrązowy, fioletowy
(531) 29.01.14, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.23, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 16 albumy, czasopisma, druki, gazety, kalendarze, książki,
prospekty, publikacje, 41 publikowanie książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze.
(111) 330047
(220) 2019 10 10
(210) 505464
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pieńków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Veggie & Nature
(540)

(591) zielony, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 01.03.02, 05.03.15, 05.07.13, 27.05.05, 27.05.19, 29.01.13,
06.19.09, 06.19.11, 25.01.15
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, jaja
ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, ryby, owoce
morza i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny,
buliony, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu,
desery mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy owocowe, chipsy
warzywne, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, czekolada, słodycze nielecznicze, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, mąka, preparaty zbożowe, zbożowe
artykuły śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, płatki zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i ener-

getyczne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, sago,
miód, melasa jako syropy, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, drożdże, proszek
do pieczenia, ocet, chipsy jako produkty zbożowe, sosy, sushi, muesli,
musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie
ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, grzanki, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nasiona, rośliny, żywe kwiaty naturalne,
płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta
żywe, karma dla zwierząt, słód, ziarna naturalne.

(111) 330048
(220) 2019 10 10
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) FALCZYŃSKI PIOTR TADEUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STRATO
(540)

(210) 505470

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 12 ramy rowerowe, koła rowerowe, obręcze rowerowe,
widelce rowerowe, wsporniki siodła, wsporniki kierownicy, kierownice, siodełka rowerowe błotniki, koszyki na bidon, mechanizmy korbowe.
(111) 330049
(220) 2019 10 11
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) ROHA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRAFTON
(540)

(210) 505514

(591) biały, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do wentylacji, systemy wentylacyjne i systemy odzyskiwania ciepła, rekuperatory.
(111) 330050
(220) 2019 10 11
(210) 505516
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) ZOLMOT ENERGIA J.B. ZIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA,
Kostrzyn Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Acenera
(510), (511) 9 przekaźniki mocy, statyczne przekształtniki mocy,
wzmacniacze mocy, elektroniczne transformatory mocy, elektryczne
dystrybutory mocy, elektryczne dzielniki mocy, zewnętrzne przekaźniki mocy, elektroniczne regulatory mocy, transformatory mocy
do celów wzmacniania, zasilacze awaryjne ups, baterie, komponenty elektryczne i elektroniczne, regulatory napięcia, transformatory,
szafy rozdzielcze [elektryczność], rozdzielnice, przełączniki mocy,
filtry aktywne, inwertery elektryczne, inwertory prądu stałego/prądu
zmiennego, konwertery energii elektrycznej, konwertery częstotliwości, prostowniki, przełączniki prądu elektrycznego, przemienniki
(inwertery), regulatory energii elektrycznej, urządzenia do regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do stabilizowania napięcia, urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], urządzenia i przyrządy do przekształcania dystrybucji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy
do przełączania dystrybucji energii elektrycznej, statyczne kompensatory mocy biernej, kompensatory zmiennych statycznych (SVC),
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
oprogramowanie do monitorowania i zarządzania energią.
(111) 330051
(220) 2019 10 11
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) KALINOWSKI MARCIN, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 505518
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(540)	SOVEA
(510), (511) 20 bezpieczne łóżeczka dziecięce, elementy wystroju
wnętrz wykonane z tkanin jako poduszki, konstrukcje drewniane łóżka,
łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżka,
łóżka do masażu, łóżka drewniane, łóżka dziecięce, łóżka hydrostatyczne nie do celów medycznych, łóżka zawierające materace z wkładem
sprężynowym, łóżka zawierające stelaże do tapczanów, łóżka ze schowkiem [szufladami], materace, materace, inne niż materace położnicze,
materace kempingowe, materace łóżkowe, materace ogniotrwałe, materace piankowe, materace puchowe z pierzem jako piernaty, materace
sprężynowe, materace sprężynowe do łóżek, materace typu futon, inne
niż materace położnicze, materace wykonane z elastycznego drewna,
materace z lateksu, maty dla dzieci do spania, maty do drzemki jako
poduszki lub materace, maty do spania, maty kempingowe do spania
jako materace, metalowe ramy łóżek, nakładki na materace, nadmuchiwane poduszki, inne niż do celów medycznych, nadmuchiwane
poduszki do umieszczenia wokół szyi, inne niż do celów medycznych,
nadmuchiwane poduszki do umieszczenia wokół szyi, inne niż do użytku medycznego, nadmuchiwane podgłówki, nakładki wierzchnie
na materace, osprzęt niemetalowy do łóżek, piankowe materace kempingowe, pływające nadmuchiwane materace, podgłówki, wałki, podstawy łóżek, podstawy pod materace, poduszeczki podtrzymujące kark
inne niż do celów medycznych lub chirurgicznych, poduszki, poduszki
ciążowe, poduszki dekoracyjne, poduszki lateksowe, poduszki do podpierania niemowląt w trakcie badania, inne niż do użytku medycznego, poduszki pod kark, poduszki sako, poduszki utrzymujące pozycję
głowy dla niemowląt, poduszki w kształcie litery U, poduszki wodne
inne niż do celów medycznych, poduszki wspierające szyję, poduszki
wypełnione włosiem, poduszki z wypełnieniem, poduszki zapachowe,
poduszki zapamiętujące kształt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się
dla niemowląt, pościel, oprócz bielizny pościelowej, posłania dziecięce
wykonane z materiału w postaci torby, ramy do łóżek, ramy łóżek z metalu, regulowane łóżka, sprężynowa podstawa materaca [box spring],
stelaże do łóżek, stelaże do łóżek drewniane, stelaże z listew do łóżek,
wałki pod kark, inne niż do użytku medycznego lub chirurgicznego,
wezgłowia, wezgłowia do łóżek, wierzchnie nakładki na materace, zagłówki, zagłówki dla niemowląt, zagłówki do łóżek.
(111) 330052
(220) 2019 10 11
(210) 505532
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) PROPERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROPERCO
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące pośrednictwa w obrocie i wynajmie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi przygotowawcze dotyczące nabywania nieruchomości, doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pośrednictwo w udzielaniu informacji internetowych dotyczących kwestii nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, analizy w zakresie inwestycji, analizy rynków
nieruchomości i doradztwo dla inwestorów w branży nieruchomości,
pośrednictwo w kredytach finansowych, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, pośrednictwo w umowach kredytowych.
(111) 330053
(220) 2019 10 11
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732)	AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kropelka
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
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(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], zraszacze do nawadniania, systemy nawadniania kropelkowego, rolnicze urządzenia nawadniające, maszyny zraszające do nawadniania ogrodniczego,
maszyny zraszające do nawadniania rolniczego, urządzenia nawadniające
do celów ogrodniczych, filtry do użytku przemysłowego i domowego.

(111) 330054
(220) 2019 10 13
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) BAUER ARTUR, Dąbie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORA
(540)

(210) 505538

(531) 26.03.01, 26.11.02, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 6 bramy metalowe, ogrodzenia metalowe, konstrukcje
metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, balustrady metalowe.
(111) 330055
(220) 2019 10 14
(210) 505617
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732) LIJO PHILIP BRANDS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziekanowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kalikut 1498
(510), (511) 32 piwo, piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale.
(111) 330056
(220) 2019 10 14
(210) 505626
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 classic COMPRESSION BRACES
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, protezy kończyn,
artykuły ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, ortezy, stabilizatory
części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów medycznych, medyczne przyrządy terapeutyczne, bandaże ortopedyczne.
(111) 330057
(220) 2019 10 14
(210) 505629
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 green COTTON BRACE
(540)

(210) 505534

(591) beżowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 27.07.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, protezy kończyn,
artykuły ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, ortezy, stabilizatory
części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów medycznych, medyczne przyrządy terapeutyczne, bandaże ortopedyczne.
(111) 330058
(220) 2019 10 14
(210) 505631
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski (PL)
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(111) 330062
(220) 2019 10 16
(210) 505700
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732)	GOODMILLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stradunia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIĄTEK, PIECZENIA POCZĄTEK
(510), (511) 30 preparaty zbożowe, mąka.

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 medic INNOVATIVE BRACES
(540)

(591) granatowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 27.07.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, protezy kończyn,
artykuły ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, ortezy, stabilizatory części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów
medycznych, medyczne przyrządy terapeutyczne, bandaże ortopedyczne.
(111) 330059
(220) 2019 10 14
(210) 505633
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 sport PRO SPORT BRACES
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, protezy kończyn,
artykuły ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, ortezy, stabilizatory
części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów medycznych, medyczne przyrządy terapeutyczne, bandaże ortopedyczne.
(111) 330060
(220) 2019 10 14
(210) 505636
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) DĄBLEWSKI SYLWIN HAPPY HOUSE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HAPPY HOUSE
(540)

(591) pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.02.01, 26.11.06
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, zarządzanie
nieruchomościami na zlecenie, 37 usługi remontowo-budowlane,
usługi wykończeniowe mieszkań i lokali, budowa i wykańczanie domów jednorodzinnych.
(111) 330061
(220) 2019 10 15
(151) 2020 03 18
(441) 2019 11 25
(732) INVENT FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Invent Cosmetic
(540)

(210) 505667

(591) zielony, niebieski
(531) 05.03.14, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety o działaniu kosmetycznym.

(111) 330063
(220) 2019 10 16
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) frappka
(540)

(210) 505705

(591) zielony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, aplikacje do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem, programy komputerowe, nagrane
programy komputerowe, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe
do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi,
programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje,
aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie do aplikacji internetowych, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, aplikacje do łączności maszyna-maszyna [m2m], aplikacje
komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony
komórkowe do transmisji danych, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, oprogramowanie komputerowe
do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), aplikacje mobilne
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu,
dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, 35 pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administrowanie programami lojalności konsumenta, usługi w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności
gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów
motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów,
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, administrowanie programów
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja personelu,
usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, konsultacja
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dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie informacji
na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, badanie działalności gospodarczej i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franczyz, usługi doradcze dotyczące
działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, badania
rynkowe, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące
raportów handlowych, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi
płatnicze, obsługa kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji
płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych,
udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów wartościowych
w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych
jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w ramach
programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi w zakresie elektronicznego
przesyłania dokumentów, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie
użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania
wiadomości, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do internetu, usługi
komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali w internecie i innych mediach, transmisja krótkich wiadomości [sms], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi
doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 publikowanie dokumentów,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości
e-mail, digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, programowanie oprogramowania do reklamy online, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie komputerowych
urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
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tycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting aplikacji
mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), aplikacje do wspierania
franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem-jako usługa (SaaS), 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.

(111) 330064
(220) 2019 10 16
(210) 505706
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) CREANDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) markethink
(540)

(591) biały, zielony, ciemnozielony
(531) 02.09.25, 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi marketingowe, prowadzenie badań marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, analiza trendów
marketingowych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, usługi z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu, marketingu, organizowanie i prowadzenie wykładów, usługi
w zakresie wykładów w dziedzinie marketingu, kursy szkoleniowe,
prowadzenie warsztatów jako szkolenia, prowadzenie warsztatów
edukacyjnych w dziedzinie marketingu, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life
coachingu, wykłady na temat umiejętności marketingowych, usługi
szkoleniowe dotyczące marketingu, kursy szkoleniowe w zakresie
planowania strategicznego związanego z marketingiem i biznesem,
usługi mentoringu biznesowego.
(111) 330065
(220) 2019 10 16
(210) 505707
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732)	GRUPA HANDLOWO MARKETINGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Autentica
(540)

(591) jasnozielony, czarny
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 białka jajek, bita śmietana, dżemy, marmolady, galaretki, koktajle mleczne, kremy na bazie masła, kremy na bazie śmietany, lecytyna spożywcza, masło czekoladowe, masa jajeczna, jajka
w proszku, mleko skondensowane, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, owoce kandyzowane, owoce konserwowane,
owoce gotowane, owoce w puszkach, owoce w żelu, owoce prażone,
oleje i tłuszcze jadalne, olej palmowy jadalny, margaryna, masło, pomady, produkty mleczne, przekąski na bazie owoców, sałatki owocowe, żółtka jajek, 30 aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, bułki,
chleb, ciasta, ciasto w proszku, cukier nietopliwy, dodatki glutenowe
do celów kulinarnych, drożdże piekarnicze, enzymy do ciast, mieszanki do pieczenia ciast, gofry, napoje na bazie czekolady, kakao,
kremy czekoladowe, lody spożywcze, masa makowa w postaci gotowego nadzienia do słodkich wypieków, masa cukrowa do wypieków,
musy czekoladowe, musy owocowe, pasta migdałowa, pasty do lodów, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane, polepszacze do pieczywa, puddingi, przekąski zbożowe, skrobia do celów
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spożywczych, słód do celów spożywczych, syrop cukrowy, wyroby
cukiernicze, nadzienia owocowe do wyrobów cukierniczych, słone
farsze do wyrobów piekarniczych, zakwas, zaczyn.

(111) 330066
(220) 2019 10 17
(210) 505752
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732)	GRZESZCZAK KRYSTIAN, Młodojewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fabiola
(510), (511) 18 torby, torby plażowe, torby płócienne, torby turystyczne, torby gimnastyczne, torby sportowe, torby podróżne, torby zakupowe, torby przenośne, torby uniwersalne, torby podróżne [podręczne], torby do pracy, torby z frotte, torby na ramię, torby na ubrania,
torby na obuwie, torby na kółkach, skórzane torby na zakupy, tekstylne torby na zakupy, torby na wyjazdy weekendowe, torby i portfele
skórzane, małe torby dla mężczyzn, podręczne torby do samolotu,
torby z imitacji skóry, torby wykonane ze skóry, torby ze sztucznego
futra, torby typu kufry podróżne, torby na pas i na biodra [nerki], etui
na wizytówki, etui na banknoty, etui na klucze, etui na karty [portfele], etui, futerały na dokumenty, etui z imitacji skóry, futerały w postaci etui na klucze, portfele wraz z etui na karty, etui na wizytówki
w postaci portfeli, etui na karty wykonane z imitacji skóry, portfele,
portfele skórzane, portfele na karty, torebki, portmonetki i portfele,
portfele na karty wizytowe, portfele na karty kredytowe, portfele do przypinania na pasku, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, paski naramienne, torebki-paski, pasy do bagażu, pasy na ramię, paski z imitacji skóry, paski
skórzane do bagażu, paski do torebek na ramię.
(111) 330067
(220) 2019 10 17
(210) 505753
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732)	GÓRSKA AGNIESZKA EWA MAŁY BUTEK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAŁY BUTEK
(510), (511) 25 buty dziecięce, obuwie dla dzieci, buciki dla niemowląt, buty dla niemowląt, obuwie dla niemowląt, buty skórzane, buty
sznurowane, buty na rzepy, kapcie, buty zimowe, śniegowce, sandały, kalosze, mokasyny, japonki, buty nieprzemakalne, eleganckie
buty wyjściowe, baletki, botki, botki niemowlęce, odzież, odzież
dziecięca, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci.
(111) 330068
(220) 2019 10 17
(210) 505757
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) ŚLIWSKI MICHAŁ GDAŃSKA AGENCJA PROJEKTÓW
INTERNETOWYCH, Czeczewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) www.egraw.pl
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
handlu detalicznego online w zakresie artykułów upominkowych,
usługi handlu detalicznego online w zakresie artykułów personalizowanych, usługi handlu detalicznego online w zakresie prezentów,
usługi handlu detalicznego online w zakresie artykułów do chrztu,
usługi handlu detalicznego online w zakresie artykułów biurowych,
usługi handlu detalicznego online w zakresie piór i długopisów.
(111) 330069
(220) 2019 10 17
(210) 505760
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRUGO DOBRE ŚNIADANKO
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców, przekąski z owoców, galaretki owocowe, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane w postaci
przekąsek, dżemy owocowe, dżemy, owoce kandyzowane, mrożone
owoce, napoje mleczne zawierające owoce, owoce lukrowane, desery owocowe, koktajle mleczne, napoje mleczne, desery mleczne, sałatki owocowe, 30 musy owocowe [sosy], musy (słodycze), słodycze,
przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski ze zboża,
herbatniki petit-beurre, herbatniki, mrożone jogurty i sorbety, krakersy, krakersy z preparatów zbożowych, płatki kukurydziane, miód,
preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem.

(111) 330070
(220) 2019 10 17
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) ORION POLAND SPÓŁKA JAWNA
SŁAWOMIR I WIESŁAWA KLĄSKAŁA, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O ORION POLAND spółka jawna
(540)

(210) 505763

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 pompy, pompy ssące; pompy smarownicze; pompy pneumatyczne; pompy hydrauliczne; pompy tłoczące; pompy
do smarowania; pompy paliwowe; pompy paliwowe do pojazdów lądowych; akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi elektrycznych;
akumulatory hydrauliczne; amortyzatory do maszyn; amortyzatory
pneumatyczne do maszyn; amortyzatory jako części maszyn; podnośniki platformowe; podnośniki [urządzenia]; podnośniki hydrauliczne; podnośniki samochodowe; podnośniki do pojazdów; podnośniki
do materiałów; podnośniki do podnoszenia pojazdów; podnośniki
do użytku z pojazdami, 8 smarownice; smarownice obsługiwane ręcznie; podnośniki; podnośniki ręczne; podnośniki ręczne (lewarki); podnośniki obsługiwane ręcznie; podnośniki do motocykli obsługiwane
ręcznie, 11 przenośne wyciągi oparów lutowniczych; wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne]; kanały dymowe z wyciągami; wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin; wentylatory do urządzeń
wyciągowych dymów; wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów,
37 montaż i instalacja systemów olejowych i pneumatycznych, 42
projektowanie urządzeń diagnostycznych; opracowywanie urządzeń
diagnostycznych; projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego;
usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo; projektowanie techniczne, projektowanie instalacji systemów olejowych.
(111) 330071
(220) 2019 10 17
(210) 505764
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) W SZPILKACH NA BUDOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) w szpilkach na budowie
(540)

(591) czerwony, jasnoczerwony, szary
(531) 15.01.19, 09.09.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 e-booki, podcasty, podcasty do pobrania, miarki [przyrządy miernicze], kamery termowizyjne, kątomierze [przyrządy pomiarowe], 16 książki, organizery osobiste, ołówki, pióra i długopisy, kalendarze, kubki na ołówki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: koszulki,
e-booki, podcasty, podcasty do pobrania, miarki [przyrządy miernicze],
kamery termowizyjne, kątomierze [przyrządy pomiarowe], książki, organizery osobiste, ołówki, pióra i długopisy, kalendarze, kubki na ołówki,
37 konsultacje budowlane, nadzór budowlany, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, wykrywanie nieszczelności w budynkach, wykrywanie ciągów powietrza w budynkach, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doszczelniania budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór
nad remontami budynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, zabezpieczanie budynków przed
dostępem szkodników i robactwa, zabezpieczanie konstrukcji przed dostępem szkodników i robactwa, zabezpieczanie pomieszczeń przed dostępem szkodników i robactwa, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolacja termiczna budynków, izolacja termiczna
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okien, izolowanie budynków, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi doradcze dotyczące
renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradztwa budowlanego, udzielanie informacji związanych
ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, udzielanie informacji budowlanych,
udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków,
usuwanie wycieków, niszczenie szkodników, tępienie szkodników, inne
niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, zwalczanie
szkodników, rozpylanie środków owadobójczych w domach mieszkalnych, rozpylanie środków owadobójczych w budynkach komercyjnych,
usługi dezynfekcji, niszczenie robactwa [inne niż w rolnictwie], niszczenie szkodników [inne niż w rolnictwie, leśnictwie lub ogrodnictwie],
odymianie budynków przeciwko robactwu, odymianie budynków
przeciwko szkodnikom, usługi zwalczania szkodników, inne niż dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi doradztwa technicznego
przy odbiorze i zakupie lokali, 41 kursy szkoleniowe, szkolenia edukacyjne, przeprowadzanie wywiadów, produkcja programów telewizyjnych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prezentowanie programów
telewizyjnych, 42 usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii
budowlanej, usługi w zakresie doradztwa technicznego, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych
do projektów budowlanych, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, usługi w zakresie przeglądów technicznych, przygotowywanie raportów technicznych, sporządzanie raportów projektowych,
sporządzanie raportów dotyczących architektury, sporządzanie raportów dotyczących projektowania, sporządzanie raportów dotyczących
planowania nieruchomości, analiza zachowania konstrukcji budynków,
doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące oceny zniszczeń, inspekcja budowlana [oględziny], usługi w zakresie inżynierii budowlanej,
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych,
audyt energetyczny, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
budowlane, usługi inżynieryjne, badania termowizyjne budynków.

(111) 330072
(220) 2019 10 17
(210) 505783
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) POLASIK MAREK RESTAURACJA TAM GDZIE ZAWSZE,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tam GDZIE Zawsze RESTAURACJA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 19.07.01, 19.07.10
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie
żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie
informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego,
usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie
zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.
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(111) 330073
(220) 2019 10 18
(210) 505812
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) CENTRUM KULTURY PODGÓRZA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOLVAY NOCĄ
(540)

(531) 16.01.13, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 9 nagrania audio, nagrania muzyczne, nagrania wideo, nagrania multimedialne, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, muzyczne nagrania wideo, płyty [nagrania dźwiękowe], muzyczne nagrania
dźwiękowe, pobieralne nagrania dźwiękowe, 35 usługi reklamowe, promocja [reklama] koncertów, produkcja nagrań dźwiękowych w celach
reklamowych, marketing imprez i wydarzeń, 41 imprezy kulturalne, organizowanie imprez muzycznych, prowadzenie imprez rozrywkowych,
prowadzenie imprez kulturalnych, informacja o imprezach rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie
imprez rozrywkowych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe,
rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy
kulturalne, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, koncerty muzyczne, organizowanie koncertów, rezerwacje koncertów, prezentacja
koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych,
usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych,
produkcja koncertów muzycznych, rezerwacja biletów na koncerty,
prowadzenie koncertów, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja
nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań audiowizualnych, wynajem
studiów nagrań, produkcja nagrań muzycznych, usługi studia nagrań,
usługi w zakresie nagrań, usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań,
produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia
nagrań, zapewnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna, usługi fotograficzne, usługi orkiestry symfonicznej, rozrywka w postaci występów orkiestr i/lub zespołów muzycznych.
(111) 330074
(220) 2019 10 18
(210) 505818
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) KAMIŃSKI DANIEL EGIDA UBEZPIECZENIA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMINSKI FINANCE
(540)

(591) czarny, złoty, biały
(531) 26.07.99, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 analizy finansowe, agencje kredytowe, bankowość hipoteczna, doradztwo w sprawach finansowych, faktoring, informacje finansowe, leasing finansowy, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pożyczki [finansowanie], transakcje finansowe, usługi finansowania,
usługi ubezpieczeniowe, zarządzanie finansami.
(111) 330075
(220) 2019 10 18
(210) 505819
(151) 2020 03 18
(441) 2019 11 25
(732) JANOSIK DLA FIRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JANOSIK DLA FIRM
(510), (511) 36 udzielanie kredytów, organizowanie kredytów, konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, agencje kredytowe, biura kredytowe, usługi kredytowe, doradztwo dotyczące kredytów, sprawdzania zdolności kredytowej, sporządzanie raportów kredytowych, usługi agencji
kredytowych, usługi kredytowania nieruchomości, usługi weryfikacji kre-
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dytów biznesowych, udostępnianie pożyczek i kredytów, dostarczanie
informacji o kredytach, zapytania i konsultacje kredytowe, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, pośrednictwo w umowach kredytowych,
usługi doradztwa związane z kredytem, usługi brokerskie w zakresie kredytów, usługi w zakresie organizowania kredytów, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów
hipotecznych, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi
w zakresie oceny zdolności kredytowej, doradztwo finansowe związane
z usługami kredytowymi, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek, ocena
zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, udzielanie pożyczek, pożyczki
firmowe, pożyczki pieniężne, usługi dotyczące pożyczania i pożyczek,
usługi dotyczące pożyczek, udzielanie pożyczki hipotecznej, udzielanie
pożyczek pomostowych, pożyczki za zabezpieczeniem, finansowanie
pożyczek pomostowych, udzielanie pożyczek zabezpieczonych, doradztwo dotyczące pożyczek, pożyczanie pod zastaw, udzielanie pożyczek
pod zabezpieczenie, udzielanie pożyczek na nieruchomość, doradztwo
dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe związane
z pożyczkami, usługi w zakresie finansowania i pożyczek.

(111) 330076
(220) 2019 10 21
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) BABICZ BARTŁOMIEJ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRAL APARTMENTS
(540)

(210) 505874

(591) brązowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.25, 24.15.13
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
(111) 330077
(220) 2019 10 22
(210) 505903
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732)	GRZELCZAK FOGEL I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA
RADCÓW PRAWNYCH, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GFP_LEGAL
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 35 przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi wypełniania zeznań podatkowych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi wypełniania zeznań podatkowych, doradztwo podatkowe, 45 doradztwo prawne związane z mapowaniem
patentów, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, mediacje,
badania prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie
nazw domen [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi monitorowania prawnego,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, badanie
stanu prawnego nieruchomości, usługi prawne, doradztwo prawne,
sporządzanie opinii, ekspertyz i analiz prawnych, zastępstwo przed sądami i urzędami, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelek-

tualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi
prawne z zakresu wykorzystywania patentów.

(111) 330078
(220) 2019 10 22
(210) 505907
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) OLESIUK DAWID MIODOSYTNIA PODLASKA, Saki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMPERATOR PUSZCZY
(510), (511) 33 miód pitny.
(111) 330079
(220) 2019 10 22
(210) 505910
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREWMAX TADEUSZ
SĄSIADEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drewmax
(540)

(591) czerwony, czarny, żółty, biały
(531) 26.02.07, 27.05.01, 26.02.18, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny, silniki, mechanizmy sprzęgania i napędu
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), maszyny i urządzenia w zakresie automatyki przemysłowej dotyczącej maszyn, wagopakowarek, transporterów, wag technicznych, 9 instalacje elektryczne i elektroniczne, urządzenia i przyrządy wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, przełączające, transformujące, sterujące,
wagi techniczne, przepływowe, pomostowe, platformowe, 37 usługi budowlane, montażowe, instalacyjne, naprawy i konserwacja
urządzeń i maszyn w zakresie automatyki przemysłowej dotyczącej
maszyn, wagopakowarek, transporterów, wag technicznych oraz
instalacji elektrycznych i elektronicznych, urządzeń i przyrządów
wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, przełączających, transformujących, sterujących, wagi laboratoryjne, przepływowe, pomostowe, platformowe i dozujące.
(111) 330080
(220) 2019 10 22
(210) 505914
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732) WIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WiR
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, 36 wynajem nieruchomości i majątku, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, 37 budowanie nieruchomości, nadzór nad budowaniem
konstrukcji, rozbiórka budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi w zakresie wykopywania, wiercenie, 42 projektowanie konstrukcji, projektowanie budowli, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie systemów inżynierii
budowlanej, projektowanie architektoniczne, zarządzanie projektami architektonicznymi, usługi doradcze dotyczące architektury, usługi konsultacyjne dotyczące architektury.
(111) 330081
(220) 2019 10 23
(210) 505970
(151) 2020 03 19
(441) 2019 12 02
(732) MATERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MB MATERBUD
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(540)

(591) szary, zielony
(531) 26.02.01, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, kształtki rurowe metalowe, armatura metalowa do przewodów, zawory wodociągowe
metalowe, wodociągowe przewody metalowe, rury wodociągowe
metalowe, 35 usługi agencji importowo – eksportowej w zakresie
materiałów budowlanych, hydraulicznych, gazowych i armatury wodociągowej, gazowej, usługi prowadzenia sklepu, hurtowni i komisu
z materiałami budowlanymi, hydraulicznymi, gazowymi i armaturą
wodociągową i gazową, 37 usługi remontowo-budowlane, hydrauliczne, budowa i konserwacja rurociągów, nadzór budowlany, wykonawstwo robót budowlano-montażowych.
(111) 330082
(220) 2019 10 23
(210) 505971
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) TRANSAQUATIC LTD, Road Town (VG)
(540) (znak słowny)
(540) VELADIS
(510), (511) 29 anchois, nieżywe, ekstrakty alg do celów spożywczych,
ryby solone, ikra rybia przetworzona, klej rybi spożywczy, małże nieżywe,
krewetki nieżywe, krewetki różowe nieżywe, langusty, nieżywe, małże
konserwowane, homary, nieżywe, łosoś, nieżywy, śledzie, nieżywe, strzykwy nieżywe, wątroba, raki, nieżywe, skorupiaki, nieżywe, konserwowane
ryby, ryby nieżywe, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, filety rybne,
konserwy rybne, produkty spożywcze na bazie ryb, sardynki nieżywe,
tuńczyk nieżywy, ostrygi nieżywe, wodorosty jadalne przetworzone,
35 badania rynkowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich-zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, prezentowanie rybnych produktów spożywczych w mediach
w celu sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie reklam i materiałów reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich rybnych produktów spożywczych (z wyłączeniem ich transportu) umożliwiające nabywcom wygodne obejrzenie i zakup tych dóbr w sprzedaży hurtowej i detalicznej,
usługi sprzedaży ryb, rybnych produktów spożywczych, owoców morza
i mięczaków, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 330083
(220) 2019 10 24
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) KUBACKA JOANNA MARIA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Finantica. BUSINESS
(540)

(210) 506023

(591) ciemnoniebieski, czarny
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.14
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe.
(111) 330084
(220) 2019 10 24
(210) 506030
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) MINKINA MIROSŁAW JÓZEF MR, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISSET
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 14 akcesoria do zegarków, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria damska, biżuteria i wyroby jubilerskie, bransolety, bransolety do zegarków, bransolety i zegarki połączone, budziki, budziki elektroniczne,
budziki elektryczne, chronografy, chronografy do użytku jako zegarki,
chronografy do użytku jako czasomierze, cyferblaty do zegarków, czasomierze [zegarki], części do zegarków, części do zegarów, części i akcesoria do biżuterii, części i akcesoria do przyrządów chronometrycznych,
części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, części mechanizmów zegarowych, dewizki do zegarków, etui do zegarków i zegarów,
etui na zegarki, etui na zegarki [prezentacja], klamerki do zegarków, koperty do zegarków, koronki do zegarków, łańcuszki do zegarków, małe
zegary, mechanizmy do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków,
obudowy do zegarów i zegarków, ozdobne etui na zegarki, paski do zegarków, paski do zegarków na rękę, paski do zegarków nieskórzane, paski
do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków, pudełka na zegarki,
rozciągliwe metalowe bransoletki do zegarków, sprężyny do zegarków,
srebrne zegarki, szkiełka do zegarków, tarcze do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], wskazówki do zegarów i zegarków, wskazówki zegarkowe,
wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, zegarki, zegarki automatyczne, zegarki chronometryczne, zegarki damskie, zegarki kwarcowe, zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie, zegarki na rękę, zegarki na rękę z krokomierzem,
zegarki na rękę z urządzeniami gps, zegarki pozłacane, zegarki sportowe,
zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi powlekane, zegarki
z metali szlachetnych, zegarki ze złota, zegary, 35 dekoracja wystaw sklepowych, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji
marketingowych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, marketing bezpośredni, marketing internetowy, organizacja konkursów w celach reklamowych, pokazy towarów, produkcja materiałów reklamowych,
produkcja reklam, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, prowadzenie punktów sprzedaży biżuterii i zegarków, reklama, reklama i marketing, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama zewnętrzna, umieszczanie reklam, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej zegarków naręcznych, zegarów, budzików, przyrządów chronomatycznych, pasków do zegarków,
prowadzenie sklepów internetowych z zegarkami naręcznymi, zegarami,
budzikami, przyrządami chronomatycznymi, paskami do zegarków.

(111) 330085
(220) 2019 10 24
(210) 506031
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWX ENGINEERING
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w interesach, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich,
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 37 budowa obiektów rolnych,
budowanie nieruchomości, budowa fabryk, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa części budynków, budowa zakładów przemysłowych, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych,
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu.
(111) 330086
(220) 2019 10 24
(210) 506041
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) RICHTSCHEIDT JAN, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Golden Desire
(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
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konserwowane, suszone i gotowane, galaretki owocowe, konfitury,
dżemy, 32 piwo, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, soki i napoje owocowe, syropy do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe, wina.

(111) 330087
(220) 2019 10 25
(210) 506070
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732)	HYDROGAZ G,K KOPEĆ SPÓŁKA JAWNA, Padew Narodowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #hydrogaz
(540)

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu następujących towarów: wyposażenie łazienek, materiały budowlane, materiały wykończeniowe budynków
i pomieszczeń, armatura sanitarna, armatura instalacyjna, nagrzewnice powietrza, kominki, grzejniki, armatura grzewcza, wyposażenie
sanitarne, pompy ciepła, kotły kondensacyjne, kolektory słoneczne,
kotły węglowe, kotły gazowe, instalacje fotowoltaiczne, armatura łazienkowa, bidety, bojlery, grzejniki aluminiowe, kabiny natryskowe,
krany, armatura przepływowa, części instalacji sanitarnych, sedesy,
umywalki, wanny łazienkowe, wodotryski ozdobne, brodziki, wanny,
pompy cyrkulacyjne, wiertarki, szlifierki, spawarki, młotowiertarki,
wiertnice, zaciskarki, agregaty prądotwórcze, płytki ceramiczne,
cement, wapno, pustaki, kostka brukowa, kleje, farby, okna, drzwi,
parapety, karnisze i rolety, lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki,
kuchenki gazowe, okapy kuchenne, czajniki elektryczne, reklama,
pokazy towarów, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, badania rynkowe, 37 roboty instalacyjno-sanitarne, prace wykonawcze, serwisowe, konserwacyjne i naprawcze: instalacji
wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania,
prace serwisowe, konserwacyjne i naprawcze w zakresie budownictwa, prace serwisowe, konserwacyjne i naprawcze w zakresie wyposażenia wnętrz, usługi wykonywania i konserwacji instalacji kanalizacyjnych, wodnych, stacji uzdatniania wody, centralnych odkurzaczy,
przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów nawadniania.
(111) 330088
(220) 2019 10 25
(210) 506086
(151) 2020 03 19
(441) 2019 12 02
(732)	EUROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	E EUROTECH Advanced Technology Products
(540)

(591) granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 mechanizmy napędowe, napędy do maszyn, elektryczne napędy do maszyn, silniki statków powietrznych, silniki lotnicze,
silniki do maszyn, silniki do pojazdów innych niż lądowe, urządzenia
wiertnicze do wydobywania ropy naftowej, maszyny wydobywcze,
maszyny do robót ziemnych, maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego, 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, detektory, elektryczne aparaty nadzorujące, układy elektroniczne, czujniki pomiarowe, kamery, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przechowywania,
nadawania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, moduły
sterująco-kontrolne [elektryczne], elektroniczne celowniki dla artylerii
i do broni, elektroniczne systemy, urządzenia i przyrządy nawigacyjne
i radionawigacyjne, sprzęt komputerowy i urządzenia do kompilacji
i przetwarzania danych pozycjonujących i lokalizacyjnych, system
naprowadzania pocisków, urządzenia celownicze na podczerwień,
urządzenia GPS, urządzenia kartograficzne, automatyczne systemy

wykrywania dronów, elektroniczne układy pomiarowe, elektroniczne
układy sterujące, elektroniczne systemy akwizycja danych, lotnicze
urządzenia komunikacyjne, 12 pojazdy do poruszania się po lądzie,
w wodzie i powietrzu, pojazdy lotnicze, pojazdy bezzałogowe, bezzałogowe pojazdy powietrzne, bezzałogowe statki powietrzne, pojazdy
zdalnie sterowane inne niż zabawki, drony cywilne, drony wojskowe,
bezzałogowe platformy powietrzne, statki powietrzne do celów militarnych, zdalnie sterowane obiekty latające, silniki do pojazdów lądowych, części zamienne do wymienionych produktów.

(111) 330089
(220) 2019 10 28
(210) 506151
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) TUR MACIEJ AWANTI SKLEP ODZIEŻOWY, Sidra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Awanti turn up the style
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 25 bluzy, koszule, pulowery, sukienki, spodnie, spodenki,
odzież sportowa, palta, płaszcze, peleryny, pelisy, kurtki, skafandry,
okrycia wierzchnie, podkoszulki, t-shirty, koszulki gimnastyczne,
bezrękawniki, kamizelki, marynarki, żakiety, garnitury, swetry, odzież
z dzianiny, legginsy, kombinezony, spódnice, kostiumy, jeansy, szorty, dresy, wyroby dziewiarskie, pulowery, swetry, kardigany, bielizna,
bielizna damska w tym: biustonosze, majtki, slipy, rajstopy, rajtuzy,
pończochy, podwiązki, getry, gorsety, halki, półhalki, body, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, szlafroki, koszule nocne, piżamy, skarpetki,
kąpielówki, nakrycia głowy w tym: czapki, kapelusze, chusty, berety,
opaski na głowę akcesoria w tym: rękawiczki, szale, szaliki, apaszki,
krawaty, szarfy, szelki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią odzieży, bielizny i nakryć głowy, zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi z odzieżą i bielizną, nakryć głowy.
(111) 330090
(220) 2019 10 28
(210) 506159
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Postępy fITOterapii
(540)

(591) biały, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).
(111) 330091
(220) 2019 10 28
(210) 506161
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Nowa Stomatologia
(540)

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).
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(111) 330092
(220) 2019 10 28
(210) 506165
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDYCYNA RODZINNA
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).
(111) 330093
(220) 2019 10 28
(210) 506166
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	New Medicine
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).
(111) 330094
(220) 2016 07 11
(210) 458967
(151) 2020 03 19
(441) 2016 08 16
(732) RUSIN-LIS KINGA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pat&Rub linia ROZGRZEWAJĄCA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kosmetyki do ciała, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do włosów, kosmetyki upiększające, kosmetyki
do kąpieli, kosmetyki pod prysznic, kosmetyki do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki na bazie naturalnych składników, kosmetyki naturalne, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w formie płynów, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie koncentratów, kosmetyki w formie
granulek, kosmetyki w formie soli, kosmetyki w formie pianek, kosmetyki
w formie kremów, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki mineralne,
preparaty do pielęgnacji ciała, mydła, środki perfumeryjne, ekstrakty perfum, perfumy, wody toaletowe, wody po goleniu, kremy do golenia, pianki do golenia, płyny po goleniu, olejki eteryczne, olejki aromatyczne, olejki do kąpieli, olejki do pielęgnacji ciała, olejki do celów kosmetycznych,
płyny do pielęgnacji włosów, antyperspiranty (przybory toaletowe), dezodoranty, balsamy, balsamy do ciała, balsamy do włosów, balsamy do rąk,
bawełniane płatki kosmetyczne, bibułki do twarzy, bazy pod makijaż,
błyszczyki do ust, ołówki do brwi, cienie do powiek, eyelinery, fluidy, podkłady, pudry, korektory do twarzy, kosmetyki do oczu, pomadki do ust,
chusteczki kosmetyczne, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje
do twarzy, farby do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, henna do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, kremy do skóry, kremy do twarzy, kremy przeciwzmarszczkowe,
kremy dermatologiczne (inne niż lecznicze), kremy na bazie naturalnych
składników, kremy do ciała, kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień,
kremy na noc, kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy ujędrniające, lakiery do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci,
lakiery do włosów, maści do celów kosmetycznych, maseczki do skóry,
maseczki kosmetyczne, maseczki do ciała, maseczki do włosów, masła
do celów kosmetycznych, masło do ciała, mleczka kosmetyczne, mleczka
do pielęgnacji skóry, mleczka do ciała, mleczka do twarzy, mleczka do kąpieli, mleczka do demakijażu, mus do pielęgnacji ciała, mydła lecznicze,
mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła do ciała, koncentraty
do kąpieli, pianki do kąpieli, sole do kąpieli, środki do czyszczenia zębów,
pasty, proszki, płyny do zębów, środki do higieny jamy ustnej, odżywki
do celów kosmetycznych, odżywki do ciała, odżywki do włosów, odżywki
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do paznokci, peelingi, pianki do celów kosmetycznych, płyny do celów
kosmetycznych, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do prania, preparaty do włosów, serum do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne i zapachowe, środki zapachowe do celów domowych,
szampony, talk do ciała, toniki do celów kosmetycznych, wosk do celów
kosmetycznych, 5 kosmetyki lecznicze, balsamy do celów leczniczych,
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, emulsje, kremy, płyny,
balsamy zawierające substancje lecznicze, naturalne środki lecznicze, kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy ziołowe do celów medycznych, balsamy lecznicze do skóry, lecznicze kremy do ciała,
lecznicze kremy do włosów, lecznicze olejki do ciała, lecznicze oliwki
do ciała, lecznicze płyny do ciała, lecznicze płyny do włosów, lecznicze
peelingi do ciała, lecznicze preparaty do ciała, maści lecznicze, preparaty
i artykuły higieniczne, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, za pośrednictwem światowych sieci informatycznych, za pośrednictwem systemu
telezakupów, sprzedaż wykorzystująca zamówienie korespondencyjne
produktów perfumeryjnych, drogeryjnych i kosmetycznych, w tym produktów kosmetycznych o charakterze leczniczym i produktów kosmetycznych do makijażu, usługi związane ze sprzedażą detaliczną, hurtową
oraz przez Internet produktów perfumeryjnych, drogeryjnych i kosmetycznych, reklama, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania
i analizy rynku, marketing, kolportaż próbek, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw dla
celów handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama korespondencyjna, reklama prasowa, telemarketing, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ulotek, prospektów, druków i próbek,
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej.

(111) 330095
(220) 2018 12 03
(210) 493336
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K Stoisko Mięsne JAKOŚĆ KONTROLOWANA
(540)

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony
(531) 26.04.04, 26.04.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, gotowe dania składające się
głównie z mięsa, ślimaki, przetworzone owoce morza, ryby przetworzone, przetworzone produkty mięsne, mięso gotowe do spożycia,
podpuszczka, żelatyna, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, krokiety, koncentraty rosołowe, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas,
przetworzone owady i larwy, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje
i tłuszcze, ryby, owoce morza i mięczaki, ekstrakty mięsne, dziczyzna, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie
z drobiu, kawałki kurczaka do kanapek, mrożone posiłki składające
się głównie z drobiu, drób, nieżywy, mrożony drób, drób, pieczony,
drób gotowany, konserwy drobiowe, świeży drób, głęboko mrożony drób, ekstrakty drobiowe, sałatki drobiowe, substytuty drobiu,
30 potrawy gotowe zawierające makaron, gotowe potrawy na bazie
ryżu, gotowe posiłki w formie pizzy, przekąski na bazie tortilli, knedle, pasztet w cieście (pâté en croûte), potrawy na bazie mąki, pizza,
kanapki, sajgonki, wyroby piekarnicze, tarty, sushi, produkty wiążące
do kiełbas, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego,
glazury do szynki, cheeseburgery.
(111) 330096
(220) 2019 01 09
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) WALENTYN BARTOSZ, Okole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 494584
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(540) TEXANGER
(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.01.02, 01.17.13, 24.07.01
(510), (511) 8 sprzęt ogrodniczy.
(111) 330097
(220) 2019 01 10
(210) 494623
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 18
(732) RATAJCZAK KATARZYNA, Szamotuły (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AUTOBASIC
(510), (511) 9 jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, rękawice do ochrony przed wypadkami, 10 rękawice do celów medycznych,
rękawice do masażu, 21 rękawice do mycia samochodów, rękawice
do piekarnika, rękawice do polerowania, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze.
(111) 330098
(220) 2019 02 14
(210) 495929
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) METSÄ TISSUE OYJ, Espoo (FI)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540)	SUPERWYTRZYMAŁA mola Sensitive Pure papier toaletowy
Wyjątkowo miękki SoftPillow technology BEZPIECZNY DLA SKÓRY
PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIE 3X 8X łatwe otwieranie Mola
SENSITIVE Pure NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, WYJĄTKOWO MIĘKKI
I DELIKATNY BIAŁY PAPIER TOALETOWY Z DODATKIEM BALSAMU
Mola Sensitive Pure to najwyższej jakości 3-warstwowy papier
toaletowy z dodatkiem delikatnego balsamu. Dzięki swej
delikatności jest niezwykle przyjemny w dotyku i zapewnia
maksymalny komfort. Nie zawiera alergenów zapachowych ani
sztucznych barwników. Przebadany dermatologiczne. Idealne
rozwiązane dla najbardziej wrażliwej skóry, nawet ze skłonnościami
do alergii. NATURALNY KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO WYPRÓBUJ
TAKŻE POZOSTAŁE WARIANTY MOLA SENSITIVE Mleczko Kokosowe
Rumianek + wit. E Panthenol A CZY ZNASZ JUŻ NOWE RĘCZNIKI
PAPIEROWE MOLA? JEŚLI NIE, KONIECZNIE SPRAWDŹ: GIGA XXL
największy ręcznik Mola KUCHENNE INNOWACJE bezpieczne
w kontakcie z żywnością EXTRA STRONG + 50% super wytrzymałe
i wydajne POŁYSK doskonały do szyb, luster i metalowych
powierzchni Metsä www.mola.eu
(540)

(591) biały, różowy, brązowy, niebieski, zielony, żółty, szary,
czerwony, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 02.09.01, 01.15.11
(510), (511) 16 papier, tektura i karton, papier chłonny, papierowe
ręczniki do twarzy, serwetki i chusteczki jednorazowe, serwetki

papierowe, chusteczki, ściereczki do twarzy z papieru, papier toaletowy, papier kuchenny w rolkach, ręczniki papierowe, papierowe
nakrycia [obrusy] stołowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), materiały do pakowania.

(111) 330099
(220) 2019 02 14
(210) 495932
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) METSÄ TISSUE OYJ, Espoo (FI)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540)	SUPERWYTRZYMAŁA mola Romantic Elégance Styl & elegancja
NOWOŚĆ AIR+ 8 rolek 3 warstwy DELIKATNIE PACHNĄCY łatwe
otwieranie BIAŁY, DELIKATNIE ZDOBIONY, 3-WARSTWOWY PAPIER
TOALETOWY Mola Elégance to wysokiej jakości, biały, 3-warstwowy
papier toaletowy. Jego eleganckie, subtelne zdobienia i delikatny
zapach podkreślą styl Twojej łazienki. Romantic, Botanic czy Oceanicwybierz wzór, który najlepiej podkreślali wystrój łazienki. MOLA
ELÉGANCE-STYL I ELEGANCJA W TWOJEJ ŁAZIENCE WYPRÓBUJ TAKŻE
POZOSTAŁE WARIANTY LINII MOLA ELÉGANCE Oceanic Elégance
Botanic Elégance A CZY ZNASZ JUŻ NOWE RĘCZNIKI PAPIEROWE
MOLA? JEŚLI NIE, KONIECZNIE SPRAWDŹ: GIGA XXL największy
ręcznik Mola KUCHENNE INNOWACJE bezpieczne w kontakcie
z żywnością EXTRA STRONG + 50% super wytrzymałe i wydajne
POŁYSK doskonały do szyb, luster i metalowych powierzchni Metsä
www.mola.eu
(540)

(591) biały, niebieski, fioletowy, zielony, żółty, szary, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 01.15.11, 05.05.20
(510), (511) 16 papier, tektura i karton, papier chłonny, papierowe
ręczniki do twarzy, serwetki i chusteczki jednorazowe, serwetki
papierowe, chusteczki, ściereczki do twarzy z papieru, papier toaletowy, papier kuchenny w rolkach, ręczniki papierowe, papierowe
nakrycia [obrusy] stołowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), materiały do pakowania.
(111) 330100
(220) 2019 02 14
(210) 495937
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) METSÄ TISSUE OYJ, Espoo (FI)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540)	SUPERWYTRZYMAŁA mola Oceanic Elégance Styl & elegancja
NOWOŚĆ AIR+ 8 rolek 3 warstwy DELIKATNIE PACHNĄCY łatwe
otwieranie BIAŁY, DELIKATNIE ZDOBIONY, 3-WARSTWOWY PAPIER
TOALETOWY Mola Elégance to wysokiej jakości, biały, 3-warstwowy
papier toaletowy. Jego eleganckie, subtelne zdobienia i delikatny
zapach podkreślą styl Twojej łazienki. Romantic, Botanic czy Oceanicwybierz wzór, który najlepiej podkreślali wystrój łazienki. MOLA
ELÉGANCE-STYL I ELEGANCJA W TWOJEJ ŁAZIENCE WYPRÓBUJ
TAKŻE POZOSTAŁE WARIANTY LINII MOLA ELÉGANCE Botanic
Elégance Romantic Elégance A CZY ZNASZ JUŻ NOWE RĘCZNIKI
PAPIEROWE MOLA? JEŚLI NIE, KONIECZNIE SPRAWDŹ: GIGA XXL
największy ręcznik Mola KUCHENNE INNOWACJE bezpieczne
w kontakcie z żywnością EXTRA STRONG + 50% super wytrzymałe
i wydajne POŁYSK doskonały do szyb, luster i metalowych
powierzchni Metsä www.mola.eu
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(540)

(591) biały, niebieski, zielony, żółty, szary, czerwony, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 01.15.11, 26.13.25
(510), (511) 16 papier, tektura i karton, papier chłonny, papierowe
ręczniki do twarzy, serwetki i chusteczki jednorazowe, serwetki
papierowe, chusteczki, ściereczki do twarzy z papieru, papier toaletowy, papier kuchenny w rolkach, ręczniki papierowe, papierowe
nakrycia [obrusy] stołowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), materiały do pakowania.
(111) 330101
(220) 2019 03 01
(210) 496594
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) INSTYTUT ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) D4F
(510), (511) 7 maszyny i instalacje do rozdrabniania, obróbki wstępnej, kompostowania i do przesiewania, oddzielania i prasowania odpadów, biomasy, kompostu i paliw, jak również do odfermentowania
bioodpadów, maszyny do produkcji bioolejów, biowęgla i paliw odnawialnych z bioodpadów i biomas, szlifierki, sita bębnowe jako części maszyn, sita gwiazdowe jako części maszyn, maszyny obracające
do odpadów i kompostu, instalacje do kompostowania w kopcach
i kompostowania tunelowego, 40 obróbka materiałów i obiektów
w dziedzinie przemysłu drzewnego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego, obróbka i przetwarzanie biomasy i surowców pochodzenia biologicznego, obróbka materiałów odpadowych,
biorafinacja odpadów w postaci biomasy, obróbka biomasy o pochodzeniu innym niż drzewne i biomasy niespożywczej, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy
w celu uzyskania wysokiej wartości produktów zastępujących paliwa
i surowce o niezrównoważonym pochodzeniu, recykling i przetwarzanie odpadów, doradztwo związane z recyklingiem odpadów,
recykling i usuwanie osadów ściekowych, produkcja, koncentracja
i przetwarzanie biogazu w energię elektryczną, usługi w zakresie fermentacji biomasy i odpadów biologicznych, usługi związane z biosuszeniem odpadów komunalnych, 42 usługi w zakresie doradztwa
technicznego, badania dotyczące technologii, badania dotyczące
recyclingu, ekspertyzy w zakresie technologii, ekspertyzy w zakresie
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, wytwarzania odpadów,
oceny innowacyjności technologii przetwarzania odpadów, badania
z zakresu analizowania odpadów, doradztwo eksperckie dotyczące
technologii, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich,
opracowywanie technologii recyclingu odpadów, opracowywanie
technologii biosuszenia odpadów komunalnych, opracowywanie
technologii pozyskiwania energii, opracowywanie procesów przemysłowych, usługi projektowe związane z systemami procesowymi
dla przemysłu biotechnologicznego, usługi analizy technologicznej,
analizy laboratoryjne, usługi w zakresie analizy przemysłowej, opracowywanie projektów technicznych, usługi polegające na automatyzacji procesów przemysłowych, projektowanie instalacji i urządzeń
przemysłowych, usługi inżynierskie w dziedzinie obróbki odpadów,
biomasy, kompostu i paliw, usługi doradcze związane z obróbką
materiałów i obiektów w dziedzinie przemysłu papierniczego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego, usługi doradcze
związane z biorafinerią.
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(111) 330102
(220) 2019 03 01
(210) 496597
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) INSTYTUT ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MYE
(510), (511) 7 maszyny i instalacje do rozdrabniania, obróbki wstępnej, kompostowania i do przesiewania, oddzielania i prasowania
odpadów, biomasy, kompostu i paliw, jak również do odfermentowania bioodpadów, maszyny do produkcji bioolejów, biowęgla
i paliw odnawialnych z bioodpadów i biomas, szlifierki, sita bębnowe jako części maszyn, sita gwiazdowe jako części maszyn, maszyny
obracające do odpadów i kompostu, instalacje do kompostowania
w kopcach i kompostowania tunelowego, 40 obróbka materiałów
i obiektów w dziedzinie przemysłu drzewnego, bioenergetycznego,
chemicznego i energetycznego, obróbka i przetwarzanie biomasy
i surowców pochodzenia biologicznego, obróbka materiałów odpadowych, biorafinacja odpadów w postaci biomasy, obróbka biomasy o pochodzeniu innym niż drzewne i biomasy niespożywczej,
obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów
biomasy, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy w celu uzyskania wysokiej wartości produktów
zastępujących paliwa i surowce o niezrównoważonym pochodzeniu,
recykling i przetwarzanie odpadów, doradztwo związane z recyklingiem odpadów, recykling i usuwanie osadów ściekowych, produkcja,
koncentracja i przetwarzanie biogazu w energię elektryczną, usługi
w zakresie fermentacji biomasy i odpadów biologicznych, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 42 usługi w zakresie
doradztwa technicznego, badania dotyczące technologii, badania
dotyczące recyclingu, ekspertyzy w zakresie technologii, ekspertyzy w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, wytwarzania odpadów, oceny innowacyjności technologii przetwarzania
odpadów, badania z zakresu analizowania odpadów, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, opracowywanie nowych technologii
dla osób trzecich, opracowywanie technologii recyclingu odpadów,
opracowywanie technologii pozyskiwania energii, opracowywanie
procesów przemysłowych, usługi projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi analizy technologicznej, analizy laboratoryjne, usługi w zakresie analizy
przemysłowej, opracowywanie projektów technicznych, usługi polegające na automatyzacji procesów przemysłowych, projektowanie
instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi inżynierskie w dziedzinie obróbki odpadów, biomasy, kompostu i paliw, usługi doradcze
związane z obróbką materiałów i obiektów w dziedzinie przemysłu
papierniczego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego,
usługi doradcze związane z biorafinerią.
(111) 330103
(220) 2019 03 01
(210) 496605
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) INSTYTUT ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IE INSTYTUT ENERGII
(540)

(591) czarny, zielony, żółty
(531) 01.15.03, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 7 maszyny i instalacje do rozdrabniania, obróbki wstępnej, kompostowania i do przesiewania, oddzielania i prasowania
odpadów, biomasy, kompostu i paliw, jak również do odfermentowania bioodpadów, maszyny do produkcji bioolejów, biowęgla
i paliw odnawialnych z bioodpadów i biomas, szlifierki, sita bębnowe jako części maszyn, sita gwiazdowe jako części maszyn, maszyny
obracające do odpadów i kompostu, instalacje do kompostowania
w kopcach i kompostowania tunelowego, 9 sondy do celów naukowo-badawczych, aparatura do pomiaru temperatury, wilgotności,
stężenia tlenu, 11 bioreaktory do użytku w uzdatnianiu odpadów,
bioreaktory do użytku w uzdatnianiu ścieków, instalacje do oczysz-
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czania ścieków, urządzenia i instalacje do suszenia, 37 usługi modernizacji maszyn i urządzeń, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznych, 40 obróbka materiałów i obiektów w dziedzinie
przemysłu drzewnego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego, obróbka i przetwarzanie biomasy i surowców pochodzenia biologicznego, obróbka materiałów odpadowych, biorafinacja
odpadów w postaci biomasy, obróbka biomasy o pochodzeniu innym niż drzewne i biomasy niespożywczej, obróbka, przetwarzanie
i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy w celu uzyskania wysokiej wartości produktów zastępujących paliwa i surowce o niezrównoważonym pochodzeniu, recykling i przetwarzanie
odpadów, doradztwo związane z recyklingiem odpadów, recykling
i usuwanie osadów ściekowych, produkcja, koncentracja i przetwarzanie biogazu w energię elektryczną, usługi w zakresie fermentacji
biomasy i odpadów biologicznych, higienizacja i granulacja osadów
ściekowych, usługi w zakresie biosuszenia odpadów komunalnych,
usługi w zakresie biostabilizacji tlenowej i kompostowania odpadów
komunalnych i biodegradowalnych, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi w zakresie suchej fermentacji
perkolacyjnej odpadów, 42 usługi w zakresie doradztwa technicznego, badania dotyczące technologii, badania dotyczące recyclingu,
ekspertyzy w zakresie technologii, ekspertyzy w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, wytwarzania odpadów, oceny innowacyjności technologii przetwarzania odpadów, badania
z zakresu analizowania odpadów, doradztwo eksperckie dotyczące
technologii, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich,
opracowywanie technologii recyclingu odpadów, opracowywanie
technologii biosuszenia odpadów komunalnych, opracowywanie
technologii biostabilizacji tlenowej i kompostowania odpadów komunalnych i biodegradowalnych, opracowywanie technologii w zakresie suchej fermentacji perkolacyjnej odpadów, opracowywanie
technologii w zakresie higienizacji i granulacji osadów ściekowych,
opracowywanie technologii pozyskiwania energii, opracowywanie
procesów przemysłowych, usługi projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi analizy technologicznej, analizy laboratoryjne, usługi w zakresie analizy
przemysłowej, opracowywanie projektów technicznych, usługi polegające na automatyzacji procesów przemysłowych, projektowanie
instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi inżynierskie w dziedzinie obróbki odpadów, biomasy, kompostu i paliw, usługi doradcze
związane z obróbką materiałów i obiektów w dziedzinie przemysłu
papierniczego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego,
usługi doradcze związane z biorafinerią.

(111) 330104
(220) 2019 03 01
(210) 496607
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) INSTYTUT ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ANABIOREC
(510), (511) 7 maszyny i instalacje do rozdrabniania, obróbki wstępnej, kompostowania i do przesiewania, oddzielania i prasowania
odpadów, biomasy, kompostu i paliw, jak również do odfermentowania bioodpadów, maszyny do produkcji bioolejów, biowęgla
i paliw odnawialnych z bioodpadów i biomas, szlifierki, sita bębnowe jako części maszyn, sita gwiazdowe jako części maszyn, maszyny
obracające do odpadów i kompostu, instalacje do kompostowania
w kopcach i kompostowania tunelowego, 40 obróbka materiałów
i obiektów w dziedzinie przemysłu drzewnego, bioenergetycznego,
chemicznego i energetycznego, obróbka i przetwarzanie biomasy
i surowców pochodzenia biologicznego, obróbka materiałów odpadowych, biorafinacja odpadów w postaci biomasy, obróbka biomasy o pochodzeniu innym niż drzewne i biomasy niespożywczej,
obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów
biomasy, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy w celu uzyskania wysokiej wartości produktów
zastępujących paliwa i surowce o niezrównoważonym pochodzeniu,
recykling i przetwarzanie odpadów, doradztwo związane z recyklingiem odpadów, recykling i usuwanie osadów ściekowych, produkcja,
koncentracja i przetwarzanie biogazu w energię elektryczną, usługi
w zakresie fermentacji biomasy i odpadów biologicznych, usługi
związane z suchą fermentacją perkolacyjną odpadów, wytwarzanie
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 42 usługi w zakresie

doradztwa technicznego, badania dotyczące technologii, badania
dotyczące recyclingu, ekspertyzy w zakresie technologii, ekspertyzy w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, wytwarzania odpadów, oceny innowacyjności technologii przetwarzania
odpadów, badania z zakresu analizowania odpadów, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, opracowywanie nowych technologii
dla osób trzecich, opracowywanie technologii recyclingu odpadów,
opracowywanie technologii pozyskiwania energii, opracowywanie
procesów przemysłowych, usługi projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi analizy technologicznej, analizy laboratoryjne, usługi w zakresie analizy
przemysłowej, opracowywanie projektów technicznych, usługi polegające na automatyzacji procesów przemysłowych, projektowanie
instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi inżynierskie w dziedzinie obróbki odpadów, biomasy, kompostu i paliw, usługi doradcze
związane z obróbką materiałów i obiektów w dziedzinie przemysłu
papierniczego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego,
usługi doradcze związane z biorafinerią.

(111) 330105
(220) 2019 03 13
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 23
(732) MAZUR BOGUSŁAW WITOLD, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAZUR SZKOLENIA
(540)

(210) 497125

(591) szary, pomarańczowy
(531) 04.01.03, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 330106
(220) 2019 03 20
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732)	ELTCRAC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NIXAR
(540)

(210) 497415

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.12, 01.05.25, 01.13.05,
26.15.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.11.02, 26.11.09, 26.11.12, 26.13.01
(510), (511) 9 akumulatory energii fotowoltaicznej, obudowy akumulatorów, akumulatory elektryczne, urządzenia do ładowania akumulatorów, sygnalizatory akustyczne, alarmy elektryczne, urządzenia
alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż stosowane w pojazdach], alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, anteny, baterie elektryczne, bezpieczniki, cewki elektryczne,
czytniki optyczne, nośniki magnetyczne, obwody drukowane, obwody scalone, dyski magnetyczne, dzwonki jako urządzenia ostrzegające, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do drzwi elektryczne,
dzwonki sygnalizacyjne, instalacje elektryczne, transformatory elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, głośniki, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, aparatura do przetwarzania informacji, karty
magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne, czytniki kodów
kreskowych, komputery, kamery wizyjne, obiektywy do kamer wideo,
obiektywy jako soczewki, odbiorniki audio-wideo, aparaty wideo, klawiatury do komputerów, modemy, drukarki, monitory do komputerów, monitory wizyjne, kondensatory elektryczne, nadajniki telekomunikacyjne, odbiorniki radiowe i telewizyjne, ogniwa elektryczne,
oporniki elektryczne, przełączniki elektryczne, puszki elektryczne,
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taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, aparaty telefoniczne, telekopiarki, transformatory, instalacje elektryczne przeciwwłamaniowe, wtyczki, gniazda elektryczne, wyłączniki
elektryczne, wzmacniacze, zamki elektryczne, złącza do przewodów
elektrycznych, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa komputerów, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
instalowanie i naprawa telefonów, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputerów, transfer strumieniowy danych, usługi telewizji
kablowej, zlecenia przywoławcze za pomocą radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.

(111) 330107
(220) 2019 03 25
(210) 497632
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) PONTEFRACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zielony Park Handlowy
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, 36 wynajem nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], wynajem nieruchomości i majątku, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, pobieranie czynszu, zarządzanie
nieruchomością, administrowanie nieruchomością.
(111) 330108
(220) 2019 03 26
(210) 497728
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 14
(732) KUBICKA CZESŁAWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WÓDKA POZNAŃSKA Tradycyjna-Czysta-PRODUCED AND
BOTTLED IN POLAND
(540)

(591) czerwony, ciemnożółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.15, 05.07.02, 26.11.03,
26.11.08, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.
(111) 330109
(220) 2019 04 01
(210) 498019
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) PETSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koty pl
(540)

(591) szary, biały, różowy
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły i materiały piśmienne, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier, wyroby z papieru i tektury, książki, czasopisma,
gazety, dzienniki, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety,
broszury, druki, formularze, fotografie, ramki do fotografii, kalendarze,
katalogi, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany,
publikacje, rysunki, skorowidze, skoroszyty na dokumenty, zakładki
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do książek, podpórki do książek, koperty, bilety i kupony papierowe,
kartki okolicznościowe, materiały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały introligatorskie, artykuły malarskie, materiały
z papieru na przyjęcia, w tym papier do pakowania prezentów, druki
zaproszeń, papierowe ozdoby, 35 usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, usługi
agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie
w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów
i usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów piśmienniczych, książek i czasopism, gazet, płyt CD
i DVD z filmami i słuchowiskami, oraz z utworami muzycznymi, programów komputerowych i gier komputerowych, a także zabawek i akcesoriów dla dzieci, słodyczy, sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego,
kosmetyków i perfum, badania marketingowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi reklamowe
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi telekomunikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania), wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem powierzchni reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów
reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, reklamy prasowe
(przygotowywanie), usługi badania rynku I opinii społecznej, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, prowadzenie programów lojalnościowych,
projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych
wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, prenumerata gazet,
czasopism na rzecz osób trzecich, usługi przeglądu prasy, organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych,
usługi marketingowe, usługi w zakresie zarządzania centrum Informacyjnym, przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji
do wykorzystania w reklamie, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, prezentowanie usług, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej
i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie i systematyzowanie danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych i komputerowych
bazach danych dla osób trzecich, powielanie dokumentów, 38 agencje
informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych online, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne],
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, 41 organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród
w dziedzinie sztuki, fotografii, rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie balów, koncertów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, organizowanie pokazów
i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji, rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie wystaw zwierząt, usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi udostępniania publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych,
publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi
w zakresie edukacji i tresury zwierząt, usługi w zakresie fotografowania,
usługi reporterskie, usługi fotoreportaży, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych,
produkcje programów radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych,
nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych.
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(111) 330110
(220) 2019 04 08
(210) 498390
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V V SMART WHITE 3D SALON ART. GEL UV/LED VICTORIA
VYNN
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, zielony, żółty, fioletowy, granatowy,
jasnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę
stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.03.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę
stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
(111) 330113
(220) 2019 06 11
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V V VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH TOP
(540)

(210) 498415

(111) 330111
(220) 2019 04 08
(210) 498394
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GEL POLISH TAPE BOND SOAK OFF IT’S ME Victoria Vynn V V
VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH TAPE BOND
(540)
(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę
stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(591) biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.03.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni I paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę
stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
(111) 330112
(220) 2019 04 08
(210) 498395
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GEL POLISH HYBRID TOP EASY REMOVAL IT’S ME Victoria
Vynn V V VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH TOP

(111) 330114
(220) 2019 04 08
(210) 498416
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GEL POLISH HYBRID BASE EASY REMOVAL IT’S ME Victoria
Vynn V V VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH BASE
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.03.25
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(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę
stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(111) 330115
(220) 2019 04 08
(210) 498417
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GEL POLISH BASE SOAK OFF IT’’S ME Victoria Vynn V V
VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH BASE
(540)

(591) biały, czarny
(531) 19.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę
stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

53

(111) 330117
(220) 2019 04 15
(210) 498722
(151) 2020 03 12
(441) 2019 07 08
(732) ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA BIO FOOD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOFOOD
(540)

(591) niebieski, zielony, żółty
(531) 26.01.03, 26.02.07, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 warzywa i owoce konserwowane, suszone, liofilizowane,
gotowane, mrożone, kiszone lub fermentowane, dżemy, konfitury, kompoty, galaretki, sałatki, przeciery, soki, musy, sorbety, syropy, napoje, koncentraty warzywne i owocowe, przekąski na bazie nasion, warzyw i owoców, mleko i produkty mleczne, napoje na bazie produktów mlecznych,
koktajle, masło, masło roślinne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 cukier, słodycze
jak galaretki owocowe, cukierki, wyroby piekarnicze i cukiernicze, sezamki, lody, przyprawy, ocet, musztarda, majonez, keczup, sosy do mięs, sałatek i deserów, miód i słód do celów spożywczych, kakao, kawa, yerba,
herbata i ich namiastki, herbatki ziołowe, napoje na bazie kakao, kawy
i herbaty lub ich namiastek, płatki zbóż i nasion, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona, ziarna, nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze i leśne,
32 napoje bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniady, kompozycje różnych soków owocowych i warzywnych, napoje proteinowe, serwatkowe,
o podwyższonej zawartości witamin, pitne soki warzywne kwaszone,
esencje do produkcji napojów, wody mineralne.
(111) 330118
(220) 2019 04 17
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732)	Glaxo Group Limited, Brentford (GB)
(554) (znak przestrzenny)
(540)
(540)

(210) 498878

(111) 330116
(220) 2019 04 08
(210) 498418
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GEL POLISH TOP SOAK OFF IT’S Victoria Vynn V V VICTORIA
VYNN SALON GEL POLISH TOP
(540)
(531) 19.13.25, 19.03.03
(510), (511) 5 inhalatory wypełnione preparatami farmaceutycznymi
do leczenia i łagodzenia dolegliwości oddechowych, 10 inhalatory
suchego proszku.
(111) 330119
(220) 2019 04 17
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732)	Glaxo Group Limited, Brentford (GB)
(554) (znak przestrzenny)
(540)
(540)
(591) biały, czarny
(531) 19.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę
stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(531) 19.13.25, 19.03.03

(210) 498879
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(510), (511) 5 inhalatory wypełnione preparatami farmaceutycznymi
do leczenia i łagodzenia dolegliwości oddechowych, 10 inhalatory
suchego proszku.

(111) 330120
(220) 2019 04 27
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) KOZŁOWSKA JULITA JULITTA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Julitta design studio
(540)

(210) 499212

(591) czarny, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, akcesoria na szyję, alby
liturgiczne, apaszki, artykuły odzieżowe dla wędkarzy, artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie],
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bandany na szyję, bermudy,
bielizna dla niemowląt, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna osobista z dzianiny, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bikini,
biustonosze, blezery, bliźniaki [odzież], bluzy dresowe, bluzy sportowe
z kapturem, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, boa, boa na szyję, długie luźne stroje, długie luźne halki, długie kurtki, długie kimona (nagagi), dolne części ubrań [odzież], damskie sukienki na uroczystości, damskie luźne topy, damska bielizna, części garderoby i odzież, mianowicie
koszule, czapki i czapeczki sportowe, czapeczki na przyjęcia [odzież],
ciepłe kurtki robocze, chusty plażowe, chusty noszone na ramionach,
chusty [odzież], chustki na głowę, buty wędkarskie, buty sportowe
[obuwie], buty pustynne, burnusy, bryczesy do chodzenia, bryczesy,
bonżurki, bolerka, bokserki, garnitury ze skóry, garnitury wieczorowe,
garnitury w sportowym stylu, garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury męskie, garnitury damskie, garnitury, galowa odzież wieczorowa,
gabardyna [odzież], futra [odzież], fulary [ozdobne krawaty], figi, szorty
i slipy, fartuszki, fartuchy fryzjerskie, fartuchy [odzież], fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, etole [futra], eleganckie spodnie, dżinsy,
dzianina [odzież], duże luźne kaptury [odzież], dresy ortalionowe, dresy
do rozgrzewki, dresy do joggingu, dresy, kąpielówki, kaszmirowe szale,
karczki koszul, kapelusze papierowe [odzież], kamizelki skórzane, kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki dla rybaków, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki, kaftany, jedwabne krawaty, jaszmaki [zasłony
na twarz noszone przez kobiety muzułmańskie], jaszmaki, japońskie
szlafroki (nemaki), halki, półhalki, halki pod kimona [juban], halki pod
kimona (koshimaki), halki [bielizna], gumowe płaszcze nieprzemakalne,
gorsy koszul, gorsety [bielizna damska], gorsety, golfy [odzież], golfy,
getry [ochraniacze] zakładane na buty, kołnierzyki przypinane, kołnierze, kostiumy kąpielowe, kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety koszulek
i spodenek, komplety do joggingu [odzież], kominiarki, kombinezony
zimowe, kombinezony piankowe do windsurfingu, kombinezony piankowe do surfingu, kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów
podwodnych, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kombinezony piankowe, kombinezony narciarskie do zawodów, kombinezony jednoczęściowe, kombinezony do snowboardu, kombinezony do latania, kombinezony [odzież], kombinezony, kitle do użytku szpitalnego,
kimona, kilty, kieszenie do odzieży, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki
polo z dzianiny, koszulki polo, koszulki piłkarskie, koszulki kolarskie, koszulki do tenisa, koszulki do gry w rugby, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki bez rękawów, koszule zapinane, koszule z krótkimi rękawami, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, koszule nocne,
koszule niezapięte pod szyją, koszule eleganckie, koszule do garniturów, koszule codzienne, koszule, kostiumy ze spódnicą, kostiumy teatralne, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy kąpielowe
dla mężczyzn, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kurtki nieprzemakalne,
kurtki narciarskie, kurtki motocyklowe, kurtki jeździeckie, kurtki jako
odzież sportowa, kurtki futrzane, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, kurtki budrysówki, kurtki bez rękawów, kurtki, krótkie płaszcze do kimon
(haori), krótkie płaszcze [do samochodu], krótkie piżamy damskie, krótkie luźne kurtki do pasa, krótkie kurtki ciepłe, krótkie halki, krótkie ha-

leczki na ramiączkach, krynoliny, krawaty kowbojskie (bolo) z elementami z metali szlachetnych, krawaty [odzież], krawaty, koszulki
z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, maski na oczy do spania, maski na oczy, mankiety do butów, mankiety, manipularze [liturgia], majtki wyszczuplające, majtki
dziecięce [odzież], majtki damskie, majtki, luźne sukienki o prostym
kroju, liberie, legginsy, kurtki zamszowe, kurtki z rękawami, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki wiatrówki, kurtki sportowe do rozgrzewki, kurtki sportowe, kurtki snowboardowe, kurtki skórzane, kurtki safari, kurtki przeciwdeszczowe, kurtki pikowane [odzież],
kurtki odblaskowe, kurtki [odzież], odzież do sztuk walki, odzież do joggingu, odzież do jazdy na motocyklu, odzież dla rowerzystów, odzież
do biegania, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla chłopców, odzież codzienna, odzież ciążowa, odpinane kołnierzyki do kimon
(haneri), ocieplane kurtki, ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze,
ochraniacze kołnierzy, nieprzemakalna odzież wierzchnia, negliże, nauszniki [odzież], nauszniki, narzutki na ramiona, męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, muszki, mundury, mundurki szkolne,
mufki futrzane, mufki [odzież], ogrzewacze do nadgarstków, odzież żeglarska nieprzemakalna, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, odzież
wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież wierzchnia dla mężczyzn,
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież
wieczorowa, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież
sportowa, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież przeciwdeszczowa, odzież papierowa, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież
o termoizolacyjnych właściwościach, odzież narciarska, odzież męska,
odzież gotowa, odzież gimnastyczna, odzież futrzana, odzież dżinsowa,
odzież dziecięca, odzież do uprawiania zapasów, odzież do uprawiania
judo, paski z materiału, paski wykonane z imitacji skóry, paski skórzane
[odzież], paski do zaciśnięcia kimon (datejime), paski do przytrzymywania turniury do obi (obiage), paski do smokingów, paski do pończoch
dla kobiet, paski [odzież], paski, papierowe czapki używane jako części
odzieży, palta, pajacyki dla dzieci [odzież], owijacze i getry, ornaty,
opończe, opaski przeciwpotne na nadgarstek, opaski przeciwpotne
do tenisa, opaski przeciwpotne, okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, okrycia wierzchnie [odzież], okrycia robocze [kombinezony], okrycia kąpielowe, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, ogrzewacze rąk [odzież], płaszcze ze skóry
owczej, płaszcze z bawełny, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe,
płaszcze laboratoryjne, płaszcze kąpielowe, płaszcze i kurtki futrzane,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki, plisowane spódnice do uroczystych kimon (hakama), piżamy [tylko z trykotu], piżamy, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], pieluchomajtki [odzież], peleryny nieprzemakalne, pelisy, peleryny [płaszcze], peleryny [narzutki], pelerynki,
pasy smokingowe, pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy do pończoch dla mężczyzn, pasy do owijania do kimon [datemaki], rajstopy bez pięt, rajstopy, pumpy damskie, pulowery z kapturem, pulowery z długimi rękawami, pulowery do gry w tenisa, pulowery bez rękawów [odzież],
pulowery bez rękawów, pulowery, przybrania głowy [woalki], prochowce, pończochy wchłaniające pot, pończochy, połączenie koszulki
z majtkami [bielizna damska], poszetki, potniki, ponczo przeciwdeszczowe, poncza, polary, podwiązki do skarpetek, podwiązki, podszewki
gotowe [część garderoby], podomki, podkoszulki z długimi rękawami,
podkoszulki sportowe, śpioszki, pajacyki [odzież], śliniaki z materiałów
tekstylnych, śliniaki niepapierowe, smokingi, skórzane ochraniacze
na spodnie (odzież), skarpety do spania, skarpetki wełniane, skarpetki
sportowe, skarpetki przeciwpotne, skarpetki noszone jako kapcie, skarpetki japońskie (tabi), skarpetki i pończochy, skarpetki do gry w tenisa,
skarpetki, sarongi, sari, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki dziane,
rękawiczki dla rowerzystów, rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry
surowej lub futra, rękawiczki, rękawice narciarskie, repliki kompletów
piłkarskich, rękawice jeździeckie, rękawice motocyklowe, spódniczki
do gry w tenisa, spódniczki baletowe, spódnico-spodnie, spódnico-spodenki, spódnice, spodnie, koszule i spódniczki do golfa, spodnie
wierzchnie, spodnie w stylu pirackim, spodnie sztruksowe, spodnie
sportowe, spodnie snowboardowe, spodnie skórzane, spodnie od dresu, spodnie nieprzemakalne, spodnie narciarskie [na szelkach], spodnie
narciarskie, spodnie golfowe, spodnie dziecięce, spodnie dresowe,
spodnie do rozgrzewki, spodenki rowerowe na szelkach, spodenki kąpielowe, spodenki do rugby, spodenki dla rowerzystów, spodenki, swetry, suspensorium [bielizna osobista], suknie ślubne, sukienki druhen,
sukienki do gry w tenisa, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
stroje przeciwdeszczowe, stroje plażowe, stroje nieprzemakalne dla
motocyklistów, stroje na maskaradę, stroje marynarskie, stroje jedno-
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częściowe, stroje do użytku handlowego, stroje do sportów walki, stroje do kendo, stroje do karate, stroje do judo, stroje do chrztu, stroje dla
sędziów sportowych, stroje dla pielęgniarek, stroje dla druhen, stroje
baseballowe, stroje baletowe, stringi, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], taśmy do spodni pod stopy, sztormiaki [odzież], szorty
z polaru, szorty sportowe, szorty do gry w tenisa, szorty, szorty gimnastyczne, sznurowe zapięcia do haori [haori-himo], sznurki do przewiązywania w pasie do kimon [koshihimo], szmizetki, szlafroki wypoczynkowe, szlafroki, szarfy do kimon [obi], szarfy [do ubrania], szaliki
do zawijania wokół szyi, szaliki [odzież], szaliki, szale i etole, szale [tylko
z trykotu], szale i chusty na głowę, szale, swetry rozpinane, swetry polo,
swetry marynarskie, swetry bez rękawów, żakiety z dzianiny, żakiety
męskie, wąskie spodnie w szkocką kratę, wyroby pończosznicze, wyprawki dziecięce [odzież], wełniane rajstopy, ubrania dla szefów kuchni,
ubrania codzienne, ubiory do uprawiania sztuk walki, turniury do węzłów obi (obiage-shin), tuniki, trykot, trencze, topy wiązane na szyi, topy
sportowe do rozgrzewki, topy do biegania, topy [odzież], togi, berety,
berety szkockie z pomponem, cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia
głowy], czapki bejsbolówki, czapki do gry w golfa, czapki dziane, czapki
futrzane, czapki narciarskie, czapki sportowe, czapki wełniane, czapki
z daszkiem, czepki damskie [nakrycia głowy], czepki damskie, dziecinne, czepki kąpielowe, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, fezy,
kapelusze plażowe, woalki, welony [odzież], turbany, toczki [kapelusze],
szlafmyce, szkockie berety, szkielety kapeluszy, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], skórzane nakrycia głowy, papierowe czapki noszone
przez pielęgniarki, papierowe czapki noszone przez kucharzy, opaski
przeciwpotne na głowę, opaski na głowę, okrycia głowy z daszkiem,
nakrycia głowy dla dzieci, mycki, piuski, mitry [nakrycia głowy], mantyle, małe kapelusze, kwefy, podwiki, kaszkiety, kaptury [odzież], kapelusze turzycowe [suge-gasa], kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze
przeciwdeszczowe, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, baletki, botki, buty do baseballu, buty do biegania, buty do boksu, buty do gry
w polo, buty do hokeja, buty do jazdy na rowerze, buty do kostki, buty
do koszykówki, buty do kręgli, buty do kąpieli, buty do piłki ręcznej,
buty do rugby, buty do siatkówki, buty do snowboardu, buty do tańca,
buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], buty do wspinaczki
górskiej, buty gimnastyczne, buty jeździeckie, buty marynarskie, gumowe podeszwy do japońskich butów jika-tabi, gumiaki, espadryle,
eleganckie buty wyjściowe, drewniane podpórki do drewniaków w stylu japońskim, drewniane korpusy drewniaków w stylu japońskim, drewniaki i sandały w stylu japońskim, damskie kapcie składane, czubki
do butów, cholewki do obuwia, chodaki drewniane w stylu japońskim
(geta), buty zimowe, buty za kostkę, buty wsuwane, buty turystyczne
[do chodzenia na wycieczki], buty sznurowane, buty sportowe, buty
skórzane, buty robocze, buty płócienne, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, buty narciarskie, buty na wysokim obcasie,
buty na rzepy, buty motocyklowe, usztywniacze do butów, skórzane
sandały w stylu japońskim, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki],
sandały-drewniaki, sandały z filcu w stylu japońskim, sandały z paskiem
na palec w stylu japońskim (asaura-zori), sandały w stylu japońskim
(zori), sandały kąpielowe, sandały i buty plażowe, sandały, podeszwy
do sandałów w stylu japońskim, podeszwy do pantofli domowych, podeszwy do naprawy obuwia, podeszwy butów, pasy do obuwia łączące
podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], paski na palce do drewniaków
w stylu japońskim, pantofle kąpielowe, pantofle domowe, obuwie wojskowe, obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], wysokie chodaki do chodzenia po deszczu (ashida), wodery.

(111) 330121
(220) 2019 04 29
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) PIETRASZEK ADRIAN, Strzegom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIO SUDETY
(540)

(210) 499224

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.03.03
(510), (511) 38 prowadzenie stacji radiowych, transmisja, nadawanie
programów radiowych, usługi agencji informacyjnej, nadawanie programów drogą radiową i za pośrednictwem Internetu, telekomunikacja
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i komunikacja radiowa, mobilna komunikacja radiowa, radiowe usługi
informacyjne, 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.

(111) 330122
(220) 2019 04 29
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) JASIŃSKA ZOFIA, Warszawa (PL);
TATARA KACPER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZJPRO
(540)

(210) 499228

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż materiałów i narzędzi do stylizacji rzęs (pęsety, rzęsy, kleje, artykuły pomocnicze), kosmetyków do pielęgnacji
rzęs, kosmetyków kolorowych, odżywek do rzęs, suplementów diety,
gazet i książek branżowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 330123
(220) 2019 05 06
(210) 499424
(151) 2020 03 12
(441) 2019 08 05
(732) LABORATORIA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SEMA LAB
(540)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła nie przeznaczone do pielęgnacji urody, środki perfumeryjne
nie przeznaczone do pielęgnacji urody, płyny do pielęgnacji włosów nie przeznaczone do pielęgnacji urody, środki do czyszczenia
zębów nie przeznaczone do pielęgnacji urody, kremy nie przeznaczone do pielęgnacji urody, pasty nie przeznaczone do pielęgnacji
urody, preparaty do kąpieli nie przeznaczone do pielęgnacji urody,
preparaty do golenia nie przeznaczone do pielęgnacji urody, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów
nie przeznaczone do pielęgnacji urody, szampony nie przeznaczone
do pielęgnacji urody, preparaty do odchudzania, środki perfumeryjne nie przeznaczone do pielęgnacji urody, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi nie przeznaczone do pielęgnacji urody,
środki sanitarne, środki czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, witaminy
do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia
chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały
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do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia,
urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach
produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny
osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych,
kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia,
środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji
gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni
farmaceutycznych, informacja o powyższych usługach, 44 usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne,
usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi informacyjne
dla sektora farmaceutycznego i medycznego nie związane z pielęgnacją urody, usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej nie związane z pielęgnacją urody,
usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi
opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi doradcze
dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie wszystkich wymienionych usług nie związane z pielęgnacją urody, informacja o powyższych usługach.

(111) 330124
(220) 2019 05 13
(210) 499668
(151) 2020 03 12
(441) 2020 01 13
(732) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOL DRINK TYP SHAKE O SMAKU ANANASOWO
KOKOSOWYM
(540)

(591) granatowy
(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 napoje i koncentraty napojów.
(111) 330125
(220) 2019 05 17
(210) 499945
(151) 2020 03 25
(441) 2019 12 09
(732) MURAWSKA PATRYCJA LILLA CAFE, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LILLA Cafe
(540)

(591) złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 kawiarnie, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi barów i restauracji, bary, bary szybkiej obsługi (snack-bary), bary przekąskowe, dekorowanie ciast, dekorowanie
żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posił-

ków, rzeźbienie w jedzeniu, biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), kafeterie (bufety), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, domy turystyczne, motele, pensjonaty,
restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie sal na zebrania (posiedzenia, narady), wypożyczanie dozowników wody pitnej,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(111) 330126
(220) 2019 05 17
(210) 499947
(151) 2020 03 25
(441) 2019 12 09
(732) MURAWSKA PATRYCJA LILLA CAFE, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LILLA Cafe
(510), (511) 43 kawiarnie, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi barów i restauracji, bary, bary szybkiej obsługi (snack-bary), bary przekąskowe, dekorowanie ciast, dekorowanie
żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, rzeźbienie w jedzeniu, biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), kafeterie (bufety), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, domy turystyczne, motele, pensjonaty,
restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie sal na zebrania (posiedzenia, narady), wypożyczanie dozowników wody pitnej,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 330127
(220) 2019 05 20
(210) 499993
(151) 2020 03 25
(441) 2019 12 09
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)	She She
(540)

(591) biały, czarny, niebieski, srebrny
(531) 27.05.01, 19.07.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 330128
(220) 2019 06 07
(210) 500849
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) BAZELAK MATEUSZ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WW WÓDKA NA WESELA Your Party Team
(540)

(531) 01.01.05, 24.09.02, 26.01.01, 25.01.05, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów: zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe, zakup
towarów dla innych przedsiębiorstw, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoho-
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lowymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym
związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży za pomocą
katalogów w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób
trzecich prowadzących handel online w Internecie, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów: organizowanie usług
wynikających z umów z osobami trzecimi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: marketing towarów i usług na rzecz innych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe, promowanie
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych.

(111) 330129
(220) 2019 06 07
(210) 500850
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) BAZELAK MATEUSZ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PS Premium Spirits
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.09.02, 24.09.05, 01.01.05, 25.01.05,
26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów: zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe (zakup
towarów dla innych przedsiębiorstw), usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej: usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym
związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży za pomocą
katalogów w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej: usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób
trzecich prowadzących handel online w Internecie, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów: organizowanie usług
wynikających z umów z osobami trzecimi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: marketing towarów i usług na rzecz innych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe, prowadzenie
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych.
(111) 330130
(220) 2019 06 12
(210) 501040
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732)	GRZYBOWSKI ROBERT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CONZEROL
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli
inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody toaletowe, kremy,
mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów,
lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki
perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, toniki, żele, preparaty do kąpieli,
nielecznicze sole wspomagające wyszczuplanie, kremy do pillingu,
preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki
eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up,
błyszczyki, maskary, kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, mydła w kostce, w płynie, w żelu, 5 kremy do ciała o działaniu leczniczym, alkohol leczniczy,
antyseptyki, antybiotyki, leki, balsamiczne preparaty do celów leczniczych, antybakteryjne środki do mycia rąk, białkowe suplementy die-
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ty, błonnik pokarmowy, medyczne środki opatrunkowe, detergenty
do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt, żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, guma do żucia do celów medycznych, herbaty lecznicze ziołowe, kleje do protez
zębowych, kompresy, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty do włosów, lecznicze preparaty do czyszczenia zębów, maści
do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych,
mleko w proszku dla niemowląt, mydła antybakteryjne i dezynfekcyjne, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty
do kąpieli do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym, preparaty witaminowe, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
do celów dietetycznych lub medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, sole wód mineralnych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy witaminowe w postaci plastrów, szampony
lecznicze, środki do oczyszczania powietrza, środki przeciw poceniu
stóp, środki odkażające, środki wspomagające odchudzanie, wazelina
do celów medycznych, zioła lecznicze.

(111) 330131
(220) 2019 06 25
(210) 501517
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732)	SILNET MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) silnet media S
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 24.17.25
(510), (511) 38 usługi w zakresie przekazywania informacji za pomocą Internetu, 42 usługi w zakresie projektowania systemów i programów komputerowych na zlecenie osób trzecich, usługi doradcze
i consultingowe w zakresie informatyki, usługi w zakresie opracowywania stron internetowych i portali internetowych.
(111) 330132
(220) 2019 06 27
(210) 501621
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732)	NOWE POLSKIE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wRealu24
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały i gadżety reklamowe tj. artykuły biurowe,
w tym: bloczki notatnikowe, organizery do użytku biurowego, teczki
do użytku biurowego, artykuły i zestawy piśmiennicze, w tym: ołówki,
pióra, flamastry i długopisy, drukowane foldery i ulotki informacyjne,
publikacje reklamowe, afisze, plakaty, piśmiennicze przybory szkolne,
nalepki i naklejki, pudełka i kubki na materiały piśmiennicze, plakietki
papierowe, 38 nadawanie programów za pośrednictwem internetu, emisja filmów za pośrednictwem internetu, zapewnianie dostępu do treści umieszczonych na stronach i portalach internetowych,
transmisje telewizyjne, usługi w zakresie konferencji internetowych,
transmisje wiadomości i aktualności, 41 produkcja programów telewizyjnych, w tym programów telewizyjnych na żywo, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, zjazdów
i wykładów z dziedziny polityki, historii, kultury, religii i edukacji.
(111) 330133
(220) 2019 07 02
(210) 501821
(151) 2020 03 23
(441) 2019 12 02
(732)	ECOWIPES EWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tricell
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 artykuły sanitarne, toaletowe, higieniczne i kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, w szczególności
dla dzieci i niemowląt, do pielęgnacji dla seniorów, do higieny w tym
do higieny intymnej, do demakijażu, ściereczki do czyszczenia nasączane detergentami, w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia
mebli, łazienek, płyt ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów
samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, elementów skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów i paneli komputerowych, płyt marmurowych i kamiennych, elementów z metali,
bawełna dla celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
patyczki kosmetyczne, patyczki higieniczne dla dzieci, patyczki
do czyszczenia uszu, płatki kosmetyczne, płatki kosmetyczne nawilżane, płatki do demakijażu, płatki nawilżane dezodoryzujące,
płatki kosmetyczne dla dzieci, płatki suche peelingujące, płatki nawilżane rewitalizujące, płatki nawilżane do demakijażu oczu, płatki
nawilżane do zmywania paznokci, suche ściereczki peelingujące,
chusteczki dezodorujące i antyperspiracyjne, chusteczki nawilżane
peelingujące, jednorazowe ściereczki nasączane wodą kolońską, waciki dla celów kosmetycznych, 21 artykuły do czyszczenia, ściereczki
gospodarcze suche, szmatki i ściereczki do czyszczenia, ściereczki
do szorowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do polerowania,
ściereczki do kurzu, ściereczki do szyb, ściereczki do przecierania
okularów, ściereczki antystatyczne do użytku domowego, ściereczki
do wycierania i do ścierania kurzu, ściereczki ochronne do prasowania, ściereczki do mycia naczyń, ścierki do osuszania szkła, ściereczki
do mycia garnków, papierowe ściereczki do polerowania.
(111) 330134
(220) 2019 07 08
(210) 501992
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ INTI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTI
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 01.03.12, 01.03.16, 29.01.13
(510), (511) 9 kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, stacje ładowania dla pojazdów
elektrycznych, 11 kolektory energii słonecznej do ogrzewania, kolektory słoneczne do celów grzewczych, urządzenia do oczyszczania wody,
filtry do oczyszczania wody, filtry do uzdatniania wody, urządzenia centralnego ogrzewania, instalacje centralnego ogrzewania, urządzenia
do ogrzewania, akumulacyjne ogrzewacze wody, instalacje do ogrzewania wodnego, domowe urządzenia do ogrzewania, piece do ogrzewania centralnego, grzejniki do centralnego ogrzewania, termiczne
kolektory słoneczne [ogrzewanie], kotły do centralnego ogrzewania,
kolektory energii słonecznej do ogrzewania, bojlery do instalacji centralnego ogrzewania, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, grzejniki
na podczerwień, panele grzewcze na podczerwień, obiegowe ogrzewacze wody, kotły gazowe do ogrzewania wody, urządzenia do ogrzewania wnętrz za pomocą ciepłej wody [do celów przemysłowych].

(111) 330135
(220) 2019 07 17
(210) 502369
(151) 2020 03 27
(441) 2019 09 23
(732) VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brodnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vobro Frutti di Mare
(540)

(591) złoty, brązowy, biały
(531) 09.01.10, 03.09.14, 03.09.23, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.13, 25.12.25, 25.07.08
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czekolady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie w czekoladzie,
wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki owocowe, mleczne
pianki w czekoladzie, lody.
(111) 330136
(220) 2019 07 20
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) VU HAI SON, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) More Bio
(540)

(210) 502530

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 05.03.13, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 sztućce z tworzyw ulegających biodegradacji, łyżki z tworzyw ulegających biodegradacji, noże z tworzyw ulegających biodegradacji, widelce z tworzyw ulegających biodegradacji, jednorazowe noże,
jednorazowe widelce, jednorazowe łyżki, 16 worki na śmieci, worki
papierowe, worki i torby papierowe, papierowe worki na odpadki spożywcze do użytku domowego, worki na śmieci z papieru [do użytku domowego], worki do koszy na śmieci, papierowe worki na śmieci, pojemniki z papieru biodegradowalnego opartego na bazie masy włóknistej
do jedzenia na wynos, torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, torby do pakowania wykonane z biodegradowalnych
tworzyw sztucznych, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 21 zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, talerze nadające się na kompost, miski
nadające się na kompost, tace nadające się na kompost, kubki nadające
się na kompost, tace nadające się na kompost, do użytku domowego,
talerze jednorazowego użytku, jednorazowe pałeczki do jedzenia, biodegradowalne filiżanki, biodegradowalne talerze, biodegradowalne
tacki, biodegradowalne miski, biodegradowalne tace do użytku domowego, biodegradowalne kubki na bazie masy papierniczej, biodegradowalne miski na bazie masy papierniczej, biodegradowalne talerze
na bazie masy papierniczej, talerze jednorazowe .
(111) 330137
(220) 2019 07 25
(210) 502709
(151) 2020 02 27
(441) 2019 11 12
(732) BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hotel Kahlberg K
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(540)

(531) 18.03.01, 01.15.24, 24.01.03, 24.01.05, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.21, 27.05.25
(510), (511) 3 kremy do skóry, mleczka kąpielowe, mleczka do opalania,
pudry, pomadki i połyski do ust, olejki i esencje eteryczne do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, zestawy kosmetyków, szminki, zmywacze
do lakierów, sztuczne paznokcie, preparaty i zdobienia do pielęgnacji
paznokci, perfumowane mydła, dezodoranty, szampony, 30 batony,
biszkopty, budynie, bułki, chleb, ciasta i ciastka, cukier, cukierki, czekolada, drożdże, herbata, kakao, kasze spożywcze, kawa, lody spożywcze,
majonezy, makarony, mąka spożywcza, miód, musztarda, ocet, paszteciki, pieprz, płatki zbożowe, przyprawy, ryż, słodycze, sosy, sól kuchenna, suchary, ziele angielskie, 32 bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje bezalkoholowe, piwo, soki owocowe, soki warzywne,
syropy do napojów, woda mineralna i gazowana, 33 napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, 43 hotele, domy turystyczne, motele, domy opieki dla
ludzi w podeszłym wieku, rezerwacje kwater, restauracje, stołówki, bary
i inne usługi gastronomiczne, kawiarnie, kafejki internetowe, eksploatacja terenów kempingowych, usługi w zakresie zakwaterowywania obozów wakacyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie
namiotów i innego sprzętu turystycznego, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, 44 usługi salonów piękności,
a w tym zabiegi kosmetyczne obejmujące: masaże, makijaże, manicure,
pedicure, depilacja, kosmetyka medyczna, usługi w zakresie dermatologii kosmetycznej jak: usuwanie znamion, brodawek, plam starczych,
tatuowanie, usługi w zakresie odnowy biologicznej, fizjoterapia, salony fryzjerskie, solaria, leczenie nadwagi i otyłości, porady dietetyczne,
domy dla rekonwalescentów, usługi domów opieki, usługi dentystyczne, układanie kompozycji kwiatowych, wykonywanie wieńców.
(111) 330138
(220) 2019 07 29
(210) 502873
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732)	GAWLIK ALEKSANDRA MODLISZKA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODLISZKA
(540)

(531) 27.05.01, 03.13.23, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 330139
(220) 2019 08 04
(210) 503106
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732)	SULKA KRYSTYNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) B i g S t a r
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria],
bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria
z emalii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloczki do kluczy
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami],
broszki [biżuteria], budziki, chowane breloki, chronografy, czasomierze
[zegarki], diamenty, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzone,
iryd, kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki
na biżuterię [szkatułki], kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, kotwiczki [zegarmistrzostwo], kółka na klucze z metali szlachetnych, krucyfiksy jako
biżuteria, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, łańcuszki
[biżuteria], łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków,
medale, medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub
półprzetworzone, misbaha [sznury modlitewne], monety, naszyjniki [bi-
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żuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria),
obudowy zegarów, odznaki z metali szlachetnych, osm, ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego bursztynu, pallad, paski do zegarków, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica], perydot, pierścionki [biżuteria], platyna [metal], popiersia z metali szlachetnych, posążki z metali
szlachetnych, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania
zegarków, pudełka z metali szlachetnych, rod, różańce, ruten, spinel [kamienie szlachetne], spinki do mankietów, sprężyny do zegarków, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute, statuetki z metali
szlachetnych, stopery, stopy metali szlachetnych, szkiełka do zegarków,
szpilki [biżuteria], szpilki biżuteryjne do kapeluszy, szpilki do krawatów,
szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, tarcze [zegarmistrzostwo],
wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki do zegarów,
wskazówki zegarowe, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki,
zegary atomowe, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary
sterujące [zegary wzorcowe], złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię, żetony miedziane.

(111) 330140
(220) 2019 08 05
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) RADLAK SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przysmak Bobra
(540)

(210) 503143

(531) 03.05.05, 08.01.25, 26.01.15, 03.05.24, 27.05.01
(510), (511) 29 chipsy, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, chipsy
warzywne i owocowe, chrupki warzywne i owocowe, chipsy sojowe, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, owoce kandyzowane, owoce puszkowane, orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzeszki przetworzone,
orzeszki solone, rodzynki, wiórki kokosowe, owoce suszone, suszone migdały, suszone orzechy, kandyzowana skórka pomarańczowa i cytrynowa,
suszone daktyle, suszone figi, suszone śliwki, suszone morele, owoce lukrowane, 30 pieczywo, produkty mączne, wyroby cukiernicze, żywność
na bazie mąki, paluszki, paluszki solone, paluszki z sezamem, paluszki
z makiem, biszkopty, precle, przyprawy, preparaty zbożowe, popcorn,
popcorn smakowy, pralinki, prażynki, podpłomyki, chrupki kukurydziane,
chipsy kukurydziane, chrupki kukurydziane w polewie, chrupki kukurydziane w polewie czekoladowej, chipsy ryżowe, chipsy tortilla, chipsy
taco, słodycze, batony czekoladowe, batony zbożowe, ciasta, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, gofry, herbatniki, 31 orzechy świeże, orzeszki
świeże, ziarna zbóż, ziarna słonecznika, ziarna maku, bakalie, kukurydza,
migdały[owoce], sezam jadalny[nieprzetworzony.
(111) 330141
(220) 2019 08 21
(151) 2020 01 30
(441) 2019 09 30
(732) DANILUK GRZEGORZ, Biała Podlaska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRECIA ROBOTA
(540)

(210) 503663

(591) biały, czarny, szary, niebieski, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.07.21, 03.05.25
(510), (511) 3 preparaty do udrażniania rur.
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(111) 330142
(220) 2019 08 31
(210) 504005
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) MANGO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mango INVESTMENT
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.24, 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) 330143
(220) 2019 08 31
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732) VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VET CARE
(540)

(210) 504006

(591) niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03, 24.13.25
(510), (511) 35 usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi klubów klienta dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania
obniżek na usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, 44 usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, szczególnie świadczone w formie abonamentu medycznego
(assistance) w placówkach własnych i placówkach partnerskich.
(111) 330144
(220) 2019 08 31
(210) 504007
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) MANGO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mango INVESTMENT
(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) 330145
(220) 2019 09 06
(210) 504205
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)

(540) ziaja antyoksydacja jagody acai
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji
włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny regeneracyjne, preparaty kosmetyczne
do i po opalaniu, środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli,
preparaty do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po goleniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, lecznicze
środki do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty przeciwgrzybiczne,
preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.
(111) 330146
(220) 2019 09 08
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) REKUS JOACHIM JAN REJMET, Jaryszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REJMET
(540)

(210) 504219

(591) niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 odbojnice stalowe, słupy stalowe, barierki stalowe, osłony
ze stali, konstrukcje stalowe, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odbojnic
stalowych, słupów stalowych, barierek stalowych, osłon ze stali, konstrukcji stalowych, 40 obróbka mechaniczna metalu, tłoczenie metalu, usługi
formowania na zamówienie, produkcja na zamówienie form stosowanych
w przemyśle, obróbka metalurgiczna, kształtowanie metalu, wytłaczanie
metalu, cieplna obróbka metali, usługi w zakresie obróbki metalu kształtowanie elementów metalowych, formowanie metali na zimno, kucie
artykułów metalowych na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, usługi spawalnicze, produkcja na zamówienie stalowych elementów
konstrukcyjnych, cięcie metalu, cięcie stali, obróbka cieplna powierzchni
metali, obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, gięcie blachy.
(111) 330147
(220) 2019 09 13
(210) 504443
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) FUNDACJA ZWOLNIENI Z TEORII, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zwolnieni z teorii
(540)

(591) biały, różowy, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 telekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
usługi w zakresie sportu i kultury.
(111) 330148
(220) 2019 09 13
(210) 504467
(151) 2020 03 11
(441) 2019 10 21
(732) LICZNERSKI MIKOŁAJ SZYMON LITON, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ESANDOL
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 balsamy, inne niż do celów medycznych, detergenty, inne
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, oleje czyszczące, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych,
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preparaty toaletowe, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki odświeżające powietrze [zapachowe], zestawy kosmetyków,
5 bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, dezodoranty,
inne niż dla ludzi lub zwierząt, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty
do odświeżania powietrza, środki odstraszające owady.

(111) 330149
(220) 2019 09 16
(210) 504502
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732)	SABAT MACIEJ COREPRECISION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFA POLSKA FABRYKA AMUNICJI
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 03.07.01, 03.07.19, 24.11.25, 25.05.25, 26.13.25, 03.07.24,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 13 amunicja do broni palnej, pociski.
(111) 330150
(220) 2019 09 17
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732)	GRUPA D5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzężawy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grupa D5 Rośnij razem z nami!
(540)

(210) 504541

(591) biały, szary, zielony
(531) 25.03.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, pasze,
mieszanki paszowe, koncentraty i superkoncentraty paszowe, prenuksy
paszowe, wapno do pasz, śruty poekstrakcyjne, otręby, oleje paszowe,
dodatki do pasz nie do celów leczniczych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, ziarna jako nasiona i zboże, świeże owoce i warzywa,
zioła ogrodowe świeże, świeże grzyby, rośliny i kwiaty naturalne, żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub
hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich
jak: karmy dla zwierząt, pasze, mieszanki paszowe, koncentraty paszowe,
premiksy paszowe dla zwierząt, dodatki do pasz, materiał siewny, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna jako nasiona i zboże, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, usługi marketingowe, usługi reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi
w zakresie organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych
i promocyjnych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku.
(111) 330151
(220) 2019 09 17
(210) 504547
(151) 2020 03 18
(441) 2019 10 28
(732) MOBEX TOMASZ KRZOSEK, MICHAŁ KRZOSEK SPÓŁKA JAWNA,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MOBEX
(540)

(591) czarny, zielony, szary
(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 7 mechanizmy przekładniowe inne niż do pojazdów lądowych, części maszyn rolniczych, w szczególności skrzynie przekładniowe, części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych,
skrzynie biegów, skrzynie przekładniowe.

(111) 330152
(220) 2019 09 18
(210) 504584
(151) 2020 03 20
(441) 2019 10 21
(732)	SOLIDEXPERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) woodexpert
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe, programy sterujące, programy komputerowe do pobrania,
programy komputerowe nagrane, 42 aktualizacja oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi inżynieryjne, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mebli,
wzornictwo przemysłowe, projektowanie wzorów przemysłowych.
(111) 330153
(220) 2019 09 18
(210) 504586
(151) 2020 03 20
(441) 2019 10 21
(732)	SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JESTEŚMY DLA CIEBIE
(510), (511) 9 karty płatnicze elektroniczne, bankomaty, publikacje na nośnikach elektronicznych, 16 wydawnictwa na nośniku papierowym, 35
usługi w zakresie organizowania aukcji, 36 usługi maklerskie, usługi w zakresie wykonywania czynności powierniczych, prowadzenia rachunków
bankowych, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, przyjmowania lokat
terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmowania i dokonywania lokat w bankach, udzielania i zaciągania kredytów w bankach oraz
pożyczek pieniężnych, udzielania i przyjmowania poręczeń i gwarancji
bankowych, wykonywania operacji czekowych i wekslowych, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, prowadzenia obsługi finansowej
obrotów międzynarodowych, prowadzenia obsługi pożyczek bankowych, emitowania papierów wartościowych, dokonywania obrotu oraz
prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych, emitowania
i obsługi kart kredytowych, przechowywania przedmiotów i papierów
wartościowych, udostępniania skrytek sejfowych, dokonywania skupu
i sprzedaży walut obcych, czeków, usługi leasingowe, faktoringowe, underwritingowe w zakresie doradztwa ekonomicznego, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ekspertyz dotyczących tematyki ekonomiczno-finansowej, 41 usługi w zakresie nauczania i szkolenia dotyczące finansów
i bankowości usługi w zakresie publikacji multimedialnej, usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż reklamowe.
(111) 330154
(220) 2019 09 20
(210) 504672
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732) FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SYRENA W KUTNIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VOSCO SERENA
(510), (511) 12 samochody, samochody sportowe, rowery, pojazdy
elektryczne, motocykle, motorowery, furgony, autokary, drony cywilne, drony wyposażone w kamerę, łodzie.
(111) 330155
(220) 2019 09 24
(210) 504746
(151) 2020 03 27
(441) 2019 11 18
(732) T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T&T LEGAL
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 01.05.02, 01.05.15, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
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(510), (511) 45 badania prawne, doradztwo prawne, doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo w sporach sądowych, licencjonowanie praw własności intelektualnej, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe,
pośrednictwo w procedurach prawnych, usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi
radców prawnych, porady prawne w zakresie franchisingu.

(111) 330156
(220) 2019 09 23
(210) 504761
(151) 2020 03 18
(441) 2019 10 28
(732)	NOWICKI PIOTR STANISŁAW AGRA NOWA, Nysa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) agra nowa
(510), (511) 1 nawozy rolnicze, środki ochrony roślin.
(111) 330157
(220) 2019 09 23
(210) 504762
(151) 2020 03 18
(441) 2019 10 28
(732)	AGRO INTRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Agro Intrade Polska Sp. z o.o. Best Solutions
(540)

(591) jasnoszary, szary, ciemnoszary, brązowy
(531) 01.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 ekstrakty z drożdży do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, białkowe suplementy diety, białkowe
suplementy dla zwierząt, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność
do celów medycznych, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów
medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego,
dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne
w formie napojów, dodatki odżywcze, dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, dodatki witaminowe, herbata lecznicza, krople witaminowe, lecznicze suplementy do pasz dla
zwierząt, multiwitaminy, mieszane preparaty witaminowe, napoje
witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, proszki jako zamienniki posiłków,
suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe
dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 31 mieszanki paszowe do stosowania w chowie
i hodowli zwierząt, koncentraty i superkoncentraty paszowe do stosowania w chowie i hodowli zwierząt, surowce paszowe (komponenty do pasz), dodatki do pasz nie do celów leczniczych, 35 usługi sprzedaży w sklepach, sklepach specjalistycznych, w hurtowniach oraz
za pomocą Internetu i poczty wysyłkowej w zakresie towarów takich
jak: ekstrakty z drożdży do celów medycznych, weterynaryjnych lub
farmaceutycznych, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy
dla zwierząt, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność do celów medycznych, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki odżywcze, dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt,
do celów medycznych, dodatki witaminowe, herbata lecznicza, krople witaminowe, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, multiwitaminy, mieszane preparaty witaminowe, napoje witaminizowane,
preparaty multiwitaminowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, proszki jako zamienniki posiłków, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, zdrowotne suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, mieszanki paszowe do stosowania w chowie i hodowli zwierząt,

koncentraty i superkoncentraty paszowe do stosowania w chowie
i hodowli zwierząt, surowce paszowe (komponenty do pasz), dodatki
do pasz nie do celów leczniczych reklama radiowa, reklama prasowa,
reklama telewizyjna, rozpowszechnianie próbek, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 330158
(220) 2019 09 24
(210) 504802
(151) 2020 03 27
(441) 2019 11 18
(732) IDEA 2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mokronos Górny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIASTO i farsz PIEROGARNIE
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 29 potrawy na bazie mięsa, potrawy na bazie ryb, potrawy na bazie owoców, potrawy na bazie warzyw, potrawy na bazie
grzybów, 30 mięso w cieście, żywność na bazie maku, pierogi, pierogi
mrożone, knedle, naleśniki, paszteciki, pierożki ravioli, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące produktów
spożywczych, usługi doradcze w zakresie organizacji i zarządzania
przedsiębiorstwami gastronomicznymi, pomoc w prowadzeniu lub
zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, gastronomicznymi,
tworzenie sieci franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami, usługi reklamowe, organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych,
usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, pomoc
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego,
pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem
i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 43 pierogarnie, usługi barowe, bary, bary szybkiej obsługi, snack-bary, usługi barowe, usługi
mobilnych restauracji, usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 330159
(220) 2019 09 25
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oillan med+
(540)

(210) 504860

(591) niebieski, żółty, srebrny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15, 25.05.25
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy
i do ciała, olejki eteryczne go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała,
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs,
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki i balsamy lecznicze, kremy i żele do ce-
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lów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji
skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(111) 330160
(220) 2019 09 24
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) RAMSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rebitalia
(540)

(210) 504815

(591) czarny, zielony
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, 5 preparaty lecznicze
na porost włosów, lecznicze płyny do włosów.
(111) 330161
(220) 2019 09 25
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) RAMSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rebitalia
(540)

(210) 504848

(591) jasnozielony, zielony, szary
(531) 05.01.05, 05.01.16, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 płyny do pielęgnacji włosów, 5 lecznicze płyny do włosów.
(111) 330162
(220) 2019 09 25
(210) 504852
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) BĘDKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Little Ceylon
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do celów kosmetycznych, olejki
do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, 5 herbaty ziołowe, herbaty lecznicze, 29 oleje i tłuszcze, 30 herbata, kawa, kakao, przyprawy, w tym granulaty, ekstrakty, namiastki tych towarów, zioła suszone, zioła przetworzone, 35 sprzedaż herbat, kaw, kakao, przypraw,
w tym granulatów, ekstraktów, namiastek tych towarów, ziół suszonych, ziół przetworzonych, olejów, tłuszczów, herbat ziołowych, herbat leczniczych, kosmetyków, preparatów do celów kosmetycznych,
olejków do celów kosmetycznych, olejków eterycznych.
(111) 330163
(220) 2019 09 25
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oillan junior
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski, srebrny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15, 25.05.25

(210) 504853
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(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy
i do ciała, olejki eteryczne go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki
i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi,
paznokci do celów leczniczych.

(111) 330164
(220) 2019 09 25
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oillan intima
(540)

(210) 504857

(591) niebieski, jasnoniebieski, srebrny, biały
(531) 01.15.15, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy
i do ciała, olejki eteryczne go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała,
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs,
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole do kąpieli do celów
medycznych, emulsje, płyny, oliwki i balsamy lecznicze, kremy i żele
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 330165
(220) 2019 09 25
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oillan baby
(540)

(210) 504859

(591) niebieski, różowy, srebrny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15, 25.05.25
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje, kremy, balsamy, toni-
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ki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy
i do ciała, olejki eteryczne go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki
i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi,
paznokci do celów leczniczych.

(111) 330166
(220) 2019 09 25
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 18
(732) BUDEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czasław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDEMEX
(540)

(210) 504862

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 kruszywo, klinkier (kruszywo-), kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, materiały kruszywowe do stosowania w betonie, kostka brukowa, kostka kamienna do brukowania
i układania nawierzchni, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie
materiałów budowlanych, 37 usługi budowlane, usługi doradztwa
budowlanego, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków,
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usuwanie gruzu
z budynków [usługi budowlane], usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby
przemysłu, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi
budowlane], usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, budowa dróg, budowa fundamentów
dróg, budowanie dróg kolejowych, budowa dróg na zamówienie,
kopanie ziemi, usługi w zakresie wykopywania, wynajem maszyn budowlanych, budowa podkładów pod drogi.
(111) 330167
(220) 2019 09 25
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oillan balance
(540)

(210) 504866

(591) niebieski, jasnoniebieski, srebrny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15, 25.05.25
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy
i do ciała, olejki eteryczne go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty

do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki
i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi,
paznokci do celów leczniczych.

(111) 330168
(220) 2019 09 25
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oillan mama
(540)

(210) 504867

(591) niebieski, różowy, srebrny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.15, 25.05.25
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy
i do ciała, olejki eteryczne go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki
i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi,
paznokci do celów leczniczych.
(111) 330169
(220) 2019 09 25
(210) 504871
(151) 2020 03 20
(441) 2019 12 02
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOLLYWOOD SHINE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makijażu,
środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty,
antyperspiranty w aerozolach, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy,
barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty do perfum,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty do golenia, kadzidła,
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy
kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, maści do celów
kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko
oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające
odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, 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, prepa-
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raty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające
preparaty kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające
preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słońcem, serum
kosmetyczne, serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki,
środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze,
produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej
klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna,
wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, preparaty
kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu,
peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp,
kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp, preparaty do pedicure.

(111) 330170
(220) 2019 09 26
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) RAMSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROGRAM Zdrowe WŁOSY
(540)

(210) 504905

(591) czarny, złoty, biały
(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, marketing ukierunkowany, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, 44 fryzjerstwo, usługi medycyny alternatywnej.
(111) 330171
(220) 2019 09 28
(210) 504970
(151) 2020 03 03
(441) 2019 11 12
(732) BORZĘCKI GRZEGORZ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DBM DĄBROWSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
(540)

(591) zielony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 budownictwo,
asfaltowanie, budowa fabryk, budowa i konserwacja rurociągów,
budowa i naprawa magazynów, ciesielstwo, czyszczenie budynków
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja
i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, instalacja narzędzi
na placach budowy, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie
i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie
i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa
maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konserwacja basenów, konsultacje budowlane, lakierowanie, malowanie, montaż drzwi
i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż
wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie, nadzór budowlany, naprawa i konserwacja skarbców, odśnieżanie, rozbiórka budynków, szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli,
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układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi doradztwa
budowlanego, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie
budynków, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu
budowlanego, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
zabezpieczanie przed korozją, zamiatanie dróg.

(111) 330172
(220) 2019 09 30
(210) 505020
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 12
(732) ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kompoSTAR
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 24.15.01, 05.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy organiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie poprawiające strukturę gleby i plonowanie roślin.
(111) 330173
(220) 2019 09 30
(210) 505030
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 12
(732) DMOCH-RYBAK AGATA KAROLINA AGATA DMOCH &
COMPANY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) itWell
(510), (511) 43 restauracje, katering, catering.
(111) 330174
(220) 2019 10 01
(210) 505071
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732)	SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lakshmi
(510), (511) 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, bokserki, kąpielówki, kostiumy,
kombinezony, komplety do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki
kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, 38 udostępnianie
forów internetowych online, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, usługi w zakresie
przekierowywania do stron internetowych, 41 usługi mające na celu rekreację, obejmujące usługi związane z rozrywką i kulturą fizyczną w zakresie organizowania: zawodów sportowych, ćwiczeń gimnastycznych,
ćwiczeń na siłowni, usługi związane z obsługą: obiektów sportowych, sal
gimnastycznych, siłowni, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych, usługi związane z edukacją ludzi (kursy, szkolenia), treningi personalne, 44 usługi
salonów piękności w zakresie odnowy biologicznej, wellness i spa, fizjoterapia, fizykoterapia, kliniki prywatne jako lecznice, masaż, opieka zdrowotna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej.
(111) 330175
(151) 2020 03 24

(220) 2019 10 01
(441) 2019 12 09

(210) 505072
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(732)	SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lakshmi Yoga & Wellness
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające
alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne
dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna,
bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem,
czapki i czapeczki sportowe, bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie,
koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów,
odzież sportowa, odzież gimnastyczna, 35 usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe mające
na celu promowanie handlu elektronicznego, 38 udostępnianie forów
internetowych online, zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
zapewnianie dostępu do stron internetowych, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, 41 usługi mające na celu rekreację,
obejmujące usługi związane z rozrywką i kulturą fizyczną w zakresie organizowania: zawodów sportowych, ćwiczeń gimnastycznych, ćwiczeń
na siłowni, usługi związane z obsługą: obiektów sportowych, sal gimnastycznych, siłowni, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych, usługi związane
z edukacją ludzi (kursy, szkolenia), treningi personalne, 44 usługi salonów
piękności w zakresie odnowy biologicznej, wellness i spa, fizjoterapia,
fizykoterapia, kliniki prywatne jako lecznice, masaż, opieka zdrowotna,
opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej.
(111) 330176
(220) 2019 10 01
(151) 2020 03 25
(441) 2019 12 09
(732)	GNAT RAFAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DENEMS
(540)

(210) 505080

(531) 03.13.01, 03.13.24, 05.05.20, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły

ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły
związane z aktywnością seksualną, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 330177
(220) 2019 10 01
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) MIKOŁAJCZAK MARCIN BE SMART LOGISTIC,
Gorzyce Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BE SMART LOGISTIC
(540)

(210) 505091

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.11.12, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, transport drogowy, transport towarów, logistyka transportu, maklerstwo transportowe, usługi transportowe, strzeżony
transport towarów, organizowanie transportu towarów, usługi transportu
pojazdami, usługi pośrednictwa transportowego, wynajem pojazdów
transportowych, transport i dostawy towarów, dostarczanie informacji
dotyczących transportu, usługi transportu drogowego ładunków, organizowanie transportu powietrznego ładunków, organizowanie transportu
morskiego towarów, pakowanie towarów podczas transportu, magazynowanie ładunku przed transportem, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, dystrybucja towarów drogą
lądową, transport pojazdami do ciężkich ładunków, transport towarów
w warunkach chłodniczych, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania
transportu, usługi doradcze związane z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, skomputeryzowane planowanie związane
z transportem, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu jako informacje dotyczące transportu, usługi w zakresie
bezpiecznego magazynowania, udostępnianie danych związanych z metodami transportu, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa
dotyczących transportu, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu,
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu towarów, usługi
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, usługi w zakresie
rezerwacji podróży i środków transportu, spedycja, usługi spedycji, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja ładunków drogą morską, spedycja towarów drogą lądową,
usługi agencji spedycji towarów, usługi spedycji ładunku drogą powietrzną, usługi spedycji ładunku drogą lądową, magazynowanie, informacja
o magazynowaniu, usługi związane z magazynowaniem towarów, fracht
jako przewóz towarów, udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa
w przewozie ładunków, śledzenie pojazdów do przewozu ładunków przy
użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania jako informacja o transporcie, fracht, załadunek frachtu, pośrednictwo frachtowe,
usługi frachtu lądowego, usługi agencji frachtowych, obsługa ładunków
i usługi frachtowe, usługi w zakresie cargo i frachtu.
(111) 330178
(220) 2019 10 04
(210) 505207
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) MEEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bedroombeach
(540)

(531) 02.03.08, 27.05.01, 02.03.16
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(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, naczynia do napojów, kufle do piwa, kubki, 25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, szorty [odzież], odzież rekreacyjna, daszki [odzież], odzież sportowa,
odzież codzienna, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukiem, bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, obuwie sportowe, obuwie codziennego użytku, obuwie na plażę, 34 zapalniczki dla
palaczy, zapalniczki do papierosów, zapalniczki do cygar, 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama zewnętrzna, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie i doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
przez ofertę bezpośrednią: jedzenia, napojów, odzieży, obuwia, naczyń
do napojów, naczyń do picia, akcesoriów barowych, zapalniczek dla palaczy, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, rozrywka, usługi klubowe [rozrywka], rozrywka w postaci koncertów, usługi klubów nocnych
[rozrywka], rozrywka z udziałem muzyki, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, informacja o rozrywce, 43 usługi barowe, bary, koktajlbary,
kawiarnie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, puby,
usługi w zakresie pubów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, przygotowywanie posiłków i napojów.

(111) 330179
(220) 2019 10 04
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) WASIŁEK JAROSŁAW, Gdańsk (PL);
KARCZ AGNIESZKA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magicSmile CLINIC
(540)

(210) 505254

(591) niebieski, jasnoniebieski, żółty
(531) 01.01.04, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 prowadzenie placówek medycznych, świadczenie usług medycznych, usługi klinik medycznych, usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, usługi w zakresie stomatologii
zachowawczej, usługi leczenia endodontycznego, usługi leczenia
periodontologicznego, usługi w zakresie ortodoncji, usługi implantologii stomatologicznej, usługi w zakresie protetyki stomatologicznej, stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, usługi
radiowizjografii stomatologicznej, usługi czyszczenia zębów, usługi
lekarskie, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, chirurgia, obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi indywidualnych
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 330180
(220) 2019 10 04
(210) 505268
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) PILARZ ARKADIUSZ CENTRUM PROMOCJI AK-POL,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIEG PO NOWE ŻYCIE
(540)

(591) biały, czerwony, szary
(531) 02.01.08, 02.09.01, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
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(510), (511) 41 organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, oświatą, wychowaniem,
nauką, ochroną zdrowia, sportem i rekreacją, organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu edukacji, oświaty,
wychowania, nauki, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym organizowanie zawodów
sportowych, biegów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, informacja o rekreacji.

(111) 330181
(220) 2019 10 04
(210) 505270
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 12
(732)	AKADEMIA BEZPIECZNEJ JAZDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOMO MOTORICUS
(540)

(531) 27.05.01, 02.01.02, 02.01.16, 02.01.24, 02.01.26, 02.09.04, 03.05.19
(510), (511) 16 książki, gazety, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 41
nauka jazdy, nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, szkolenie
kierowców, szkolenia kierowców samochodów, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu dla kierowców samochodów, usługi szkoleniowe dla
kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, prowadzenie kursów
instruktażowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, organizowanie zawodów
i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, usługi w zakresie
nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów, usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napędem na cztery koła, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, prezentowanie programów
telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja rozrywkowych programów
telewizyjnych, realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja tematycznych programów telewizyjnych, produkcja programów
dla telewizji kablowej, produkcja programów telewizyjnych na żywo,
udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, sprzedaż programów
telewizyjnych do kilku stacji, usługi rozrywkowe w postaci programów
telewizyjnych, montaż programów telewizyjnych, wynajem programów
telewizyjnych, udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych,
produkcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, rozrywka w postaci toczących się programów telewizyjnych z różnorodnych dziedzin, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, publikowanie
materiałów multimedialnych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, usługi wydawnicze, 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, udostępnianie informacji dotyczących
motoryzacji za pomocą portalu on-line, usługi rozrywkowe dostarczane
przez Internet, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji
przez Internet, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą
strony internetowej, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub
Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, informacja dotycząca
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu,
udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, wydawanie gazet, multimedialne
wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych on-line, wypożyczanie
gazet i czasopism, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur,
publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie elektronicznych gazet
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej.
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(111) 330182
(220) 2019 10 04
(210) 505275
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Macierzysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecocera
(540)

(591) biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, perfumy, wody perfumowane, toaletowe i kolońskie, podkłady pod makijaż (płyny, pasty, pudry), pudry
do makijażu, środki do makijażu, demakijażu, oczyszczania twarzy,
oczu, środki przeznaczone do ust, preparaty do pielęgnacji ust-pomadki, kremy, balsamy, środki do pielęgnacji i malowania paznokci,
kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry, środki do kąpieli, środki
do pielęgnacji włosów, kosmetyki do pielęgnacji dzieci i niemowląt,
kosmetyki do pielęgnacji ciała, preparaty do peelingu, kosmetyki wyszczuplające, ujędrniające i antycellulitowe, kremy i balsamy odżywcze, regenerujące, chłodzące, antybakteryjne, witaminowe, kosmetyki do rąk i paznokci, lakiery do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji
stóp, dezodoranty do butów, kremy pod oczy, preparaty z zakresu
profilaktyki starzenia, kosmetyki męskie, pasty i żele do zębów, płyny
do higieny jamy ustnej, odświeżacze do ust, środki wybielające zęby,
środki do golenia dla mężczyzn, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele), depilatory, dezodoranty
i środki przeciw poceniu, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, 5 dermokosmetyki, kosmetyki medyczne, preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, ciała
i włosów, lecznicze: balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, sprzedaż detaliczna, hurtowa, internetowa artykułów chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, medycznych, branży spożywczej, usługi importowe
i eksportowe kosmetyków, artykułów chemicznych, kosmetycznych,
farmaceutycznych, medycznych, branży spożywczej doradztwo
i sporządzanie opinii handlowych, przekazywanie informacji handlowych, jak również know-how dotyczące prowadzenia sprzedaży
detalicznej i hurtowej, import-eksport artykułów chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, medycznych, branży spożywczej,
części i akcesoriów do wymienionych artykułów badania i analiza
rynku, analiza kosztów, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, organizacja targów i wystaw dla celów handlowych, informacja handlowa na temat produktów farmaceutycznych, medycznych, kosmetycznych, dostarczanie informacji
z zakresu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, wyszukiwanie partnerów biznesowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, w szczególności wydzielanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie informacji oraz pozyskiwanie
danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, tworzenie indeksów informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji związanych z globalną siecią komputerową,
dostarczanie informacji o artykułach chemicznych, kosmetycznych,
farmaceutycznych, medycznych, spożywczych dystrybucja towarów w celach reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe i ogłoszenia, wypożyczanie materiału
reklamowego, usługa obsługi reklamacji konsumentów, zarządzanie
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami
promocyjnymi, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej,
wycena działalności handlowej, prognozy ekonomiczne, marketing
bezpośredni, marketing, wspieranie sprzedaży poprzez reklamę,
promocję, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, wynajem czasu
i miejsca reklamowego we wszystkich środkach przekazu, powyższe
usługi również dostarczane online z elektronicznych lub komputerowych baz danych lub Internetu, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego
do dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży artykułów che-

micznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, medycznych, branży
spożywczej, poprzez sieć elektroniczną, wystawy, prezentacja towarów i usług środkami elektronicznymi, także usługi teleshoppingu i homeshoppingu, promocja towarów i usług przez zamawianie
online, prowadzenie katalogów tych towarów i usług, prowadzenie
wykazu informacji handlowych w Internecie, opracowywanie, projektowanie i umieszczanie elektronicznych billboardów, powielanie
i wysyłka dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, rozlepianie plakatów reklamowych, usługi sekretarskie, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów.

(111) 330183
(220) 2019 10 04
(210) 505276
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 12
(732)	SIANKIEWICZ DANIEL MIKOŁAJ ROYALLAURISS,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Royal Lauriss RL
(540)

(591) biały, złoty, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.01.01
(510), (511) 18 torby, torebki, torby skórzane, portfele, 25 odzież,
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież
wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci,
odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież
do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice,
koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca,
kurtki, skarpetki, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie odzieży, usługi sprzedaży
hurtowej świadczone on-line w zakresie odzieży.
(111) 330184
(220) 2019 10 06
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 12
(732) ŚLUSARZ SEBASTIAN, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pewny Parking
(540)

(210) 505319

(591) jasnozielony
(531) 24.17.25, 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, programy komputerowe do przetwarzania danych, sterowniki urządzeń, komputerowe oprogramowanie,
programy komputerowe nagrane, platformy oprogramowania komputerowego, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], urządzenia do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, 39
wynajmowanie miejsc parkingowych, parkowanie pojazdów, udostępnianie obiektów parkingowych, parkowanie samochodów, udostępnianie obiektów parkingowych, usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi w zakresie rezerwowania podróży, rezerwowanie miejsc
podróżnych, gromadzenie i udostępnianie miejsc postojowych i parkingowych za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji, rezerwacja miejsc postojowych i parkingowych za pośrednictwem strony
internetowej i aplikacji, pośrednictwo w zakresie rezerwacji miejsc
postojowych i parkingowych przez Internet.
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(111) 330185
(220) 2019 10 06
(210) 505320
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 12
(732) PLATA PAWEŁ ANDRZEJ KAMSOL, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tabletki solne Premium
(510), (511) 11 instalacje do uzdatniania wody, zmiękczacze wody,
urządzenia do filtrowania wody, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, filtry do wody pitnej, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do zaopatrywania w wodę.
(111) 330186
(220) 2019 04 04
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) PRZYBYLSKI BORYS, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2115 GANG
(540)

(210) 492395

(591) biały, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 09.03.09, 09.03.25
(510), (511) 25 odzież.
(111) 330187
(220) 2019 10 16
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 18
(732) PRAGŁOWSKA KATARZYNA VEGABINET,
Ostrów Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vegabinet VEGAN BEAUTY
(540)

(210) 505701

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 44 wegańskie usługi kosmetyczne, w tym zabiegi
na twarz i ciało w zakresie pielęgnacji urody bazujące na wegańskich
produktach i kosmetykach, wegański makijaż permanentny, wegański manicure i pedicure, analiza skóry, wegańska depilacja ciała, stylizacja brwi i rzęs, makijaż okazjonalny oraz odsprzedaż wegańskich
kosmetyków do twarzy i ciała.
(111) 330188
(220) 2014 08 06
(210) 432015
(151) 2020 03 23
(441) 2014 11 24
(732)	ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Alu-Therm
(540)

(591) czarny, szary, żółty, niebieski
(531) 26.04.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 słupy metalowe na afisze, okucia budowlane lub meblowe z alpaki w postaci nowego srebra, altany i konstrukcje z metalu, folia aluminiowa, aluminium [glin], argentan [alpaka], metalowe
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barierki bezpieczeństwa na drogach, metalowe barierki ochronne,
metalowe baryłki w postaci beczek, metalowe konstrukcje na baseny
kąpielowe, metalowe kurki, krany do beczek, metalowe obręcze
do beczek, metalowe stojaki do beczek, metalowe beczki, metalowe
belki, metalowe belki stropowe, beryl [glucyn], bezpieczne kasetki
do przechowywania pieniędzy, biały metal, blaszane opakowania
z białej blachy, blacha w postaci płyt i arkuszy, dwuróg blacharski,
blacha stalowa ocynowana, boazeria metalowa, bochny pudlarskie,
metalowe boje cumownicze, metalowe kołowrotowe bramki wejściowe, metalowe bramy, metalowe bransoletki identyfikacyjne
w szpitalach, brąz, nagrobki z brązu, wyroby artystyczne z brązu, metalowe budki telefoniczne, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe kapsle
do butelek, metalowe butle do sprężonego gazu lub ciekłego powietrza, łańcuchy dla bydła, celt [hafn], metalowe przewody do centralnego ogrzewania, cermetale w postaci spieków metalowo-ceramicznych, metalowe chlewy, chrom (Cr), rudy chromu, chrom (żelazo),
metalowe pomosty pływające do cumowania, cyfry i litery z metali
nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, cyna (Sn), cynk (Zn), cyrkon
(Zr), ćwieki w postaci gwoździ, metalowe dachówki, metalowe pokrycia dachówka, metalowe deflektory kominowe, metalowe doki
pływające do cumowania statków, metalowe dozowniki stałe
do ręczników, metalowe drabiny, metalowe przewody do drenażu,
drobnica żelazna, tkanina druciana, drut aluminiowy, drut kolczasty,
metalowy drut z metali szlachetnych, drut ze stali, drut ze stopów
metali nieszlachetnych z wyjątkiem drutu topikowego, drut żelazny,
metalowe płyty do drzwi, nieelektryczne urządzenia do otwierania
drzwi, metalowe drzwi, dysze, końcówki wylotowe z metalu, dysze
metalowe, dzwonki dla zwierząt, dzwony i dzwonki, ekrany, metalowe siatki przeciw owadom, ekrany paleniskowe, metalowe emblematy do pojazdów, figurki i statuetki z metali nieszlachetnych, folia
cynowa w postaci staniolu, folie metalowe do zawijania i pakowania,
metalowe foremki do lodu, metalowe formy odlewnicze, metalowe
futryny do drzwi, ruda galenit, metalowe gałki i uchwyty, german
(Ge), glin aluminium, glucyn beryl, metalowe ogrodzenia grobów,
metalowe groby, grodnice, metalowe pale, gwoździe, gwoździe
z szeroką główką, metalowe formy i odlewy do gzymsów, metalowe
gzymsy, hafn w postaci celtu, metalowe haki do wieszania kotłów,
metalowe haki do wieszania ubrań, metalowe haki, metalowe bransolety identyfikacyjne dla szpitali, metalowe imadła warsztatowe,
ind (In), metalowe kabiny kąpielowe, metalowe kabiny stosowane
przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe kabiny telefoniczne, metalowe zaciski do rur lub kabli, nieelektryczne złącza metalowe do kabli, metalowe kable nieelektryczne, kadm, metalowe kadzie,
kajdanki, metalowe rury rozgałęźne do kanalizacji, kasy pancerne
i sejfy, metalowe konstrukcje do basenów kąpielowych, kątowniki
stalowe, kęsiska płaskie, metalowe klamki do drzwi, metalowe klamry i zaciski, klamry do mocowania kół zapasowych w bagażniku, metalowe klamry pasów maszynowych, metalowe klatki dla dzikich
zwierząt, metalowe przewody do instalacji wentylacji i klimatyzacji,
klucze, metalowe kółka do kluczy, kłódki, kobalt surowy, kokile,
wlewnice, metalowe kolanka do rur, metalowe wyposażenie dla nawierzchni kolejki liniowej naziemnej, metalowe materiały kolejowe,
metalowe podkłady kolejowe, zwrotnice kolejowe, rozjazdy i zwrotnice kolejowe, metalowe kołatki do drzwi, metalowe kołki do ścian,
metalowe kołki, metalowe kołnierze, metalowe trzony kominowe,
metalowe kominy, puszki do konserwy, szkielety ramowe konstrukcji
metalowych, metalowe konstrukcje, metalowe konstrukcje nośne
szklarni, metalowe konstrukcje przenośne, konstrukcje stalowe, korki, metalowe zakrętki, metalowe korki, metalowe kapsle do korkowania, metalowa kostka brukowa, metalowe kosze dachowe, metalowe
kosze, metalowe niemechaniczne samowyładowcze kosze, kotwice,
kotwy łączące, kowadła, kowadła przenośne, metalowe kołka do kluczy z metali nieszlachetnych, metalowe kołka samonastawne do mebli, metalowe krany i kurki do beczek, metalowe kratki ochronne,
metalowe kratownice, metalowe kraty, metalowe kraty ochronne
do pieców, metalowe materiały do krycia dachówka, żelazo krzem,
metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, kule stalowe, metalowe
kurniki, metalowe nasadki na laski, limonit, metalowe chomątka, nasadki na liny, liny kolejek napowietrznych, metalowe liny, liny stalowe, metalowe konstrukcje lodowiska, stopy na twardy lut, metalowy
drut do lutowania, metalowe twarde pręty do lutowania, lut ze srebra, lut ze złota, metalowe pasy do nosiłków, obejmy do przenoszenia ładunków metalowych, metalowe łańcuchy, metalowe łańcuchy
zabezpieczające, metalowe łaty, metalowe kółka samonastawne
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do łóżek, metalowe okucia do łóżek, nakładki stykowe do szyn, łupki,
metalowe zaczepy do płytek dachowych, magnez (Mg), mangan
(Mn), metalowe maszty, maszty ze stali, metalowe materiały konstrukcyjne, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych, materiały
zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe kółka samonastawne do mebli, metalowy osprzęt do mebli, metalowe kołki
do ścian, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, metale
samozapalne, metale w formie sproszkowanej, metalowe nieelektryczne dzwonki do drzwi, metalowe, ogniotrwałe materiały konstrukcyjne, metalowe urządzenia poruszane wiatrem odstraszające
ptaki, nieizolowany drut z miedzi, pierścienie z miedzi, miedź surowa
lub półprzetworzona, metalowe katastry do mieszania zaprawy, molibden (Mo), mosiądz surowy lub półprzetworzony, metalowe naciągi
pasów, metalowe nadproża, metalowe pomniki, metalowe nagrobki,
metalowe nakrętki, metalowe nakrętki do butelek, metalowe napinacze drutu w postaci zacisków naprężających, metalowe napinacze
taśm w postaci zacisków naprężających, zaciski do naprężania, metalowe skrzynki na narzędzia, metalowe nasadki na laski, metalowe
nasadki na liny, nasadki pierścieniowe z metalu na rękojeści, metalowe nasady kominowe, metalowe kabiny natryskowe, metalowe nawijarki niemechaniczne do rur giętkich, metalowe nawijarki niemechaniczne do węży giętkich, nikiel (Ni), niob (Nb), metalowe nity,
metalowe numerowe tablice rejestracyjne, metalowe numery domów nieświecące, metalowe obejmy do przenoszenia ładunków, oblodzone raki do wspinaczki po powierzchniach, obrotnice, metalowe
obudowy do szybów naftowych, metalowe obudowy grobów, metalowe odrzwia, haki metalowe do wieszania odzieży, metalowe ograniczniki do bram, metalowe ograniczniki do okien, metalowe ograniczniki drzwiowe, metalowe ograniczniki, metalowe ogrodzenia,
metalowe okiennice, metalowe okładziny, metalowy osprzęt
do okna, metalowe okna, metalowe okna skrzynkowe, metalowe
okucia do drzwi, metalowe okucia do łóżek, metalowe okucia do trumien, metalowe ozdobne okucia drzwiowe, metalowe okucia, metalowe okucia do mebli, metalowe okucia do okien, metalowe ozdobne okucia okienne, metalowe okucia stosowane w budownictwie,
ołowiane plomby i uszczelki, ołów surowy lub półprzetworzony, metalowe opaski zaciskowe do łączenia rur, metalowe opiłki, metalowe
osłony do rur, metalowe osłony drzew, ostrogi, metalowe ościeżnice,
metalowe siatki, ekrany przeciw owadom, metalowe pachołki cumownicze, metalowe palety do transportu wewnętrznego, metalowe palety transportowe, metalowe palety załadowcze, metalowe
paliki namiotowe, metalowe ogrodzenia, pancerze z płyt, metalowe
panele konstrukcyjne, metalowe naciągi pasów, metalowe pasy
do przenoszenia ładunków, metalowe pasy do transportu ładunków,
pasy metalowe do ładunków, ekrany przed ogniem z piecem, metalowe kasetki na pieniądze, metalowe pierścienie dystansowe, metalowe pierścienie, nagwintowane pierścienie, metalowe pierścienie
oporowe, metalowe plakietki pamiątkowe, metalowe platformy wyrzutni rakietowych, plomby, uszczelki ołowiane, metalowe płytki,
metalowe płytki podłogowe, płyty, blacha pancerna, metalowe płyty konstrukcyjne, płyty kotwiące, metalowe płyty nagrobne, metalowe płyty pamiątkowe, metalowe doki do cumowania statków pływających, podkładki regulacyjne, metalowe podkłady kolejowe, hufnale
do podkowy, metalowe płytki na podłogę, metalowe podłogi, metalowe podłużnice, metalowe pojemniki, metalowe pojemniki do konserw, metalowe puszki, metalowe pojemniki do pakowania, metalowe pojemniki do przechowywania kwasów, metalowe pojemniki
do przechowywania żywności, metalowe pojemniki do sprężonego
gazu lub skroplonego powietrza, metalowe pojemniki, metalowe
pojemniki na paliwo płynne, metalowe pojemniki pływające, metalowe pokrycia dachów, metalowe pokrywy do włazów, metalowe
pomniki, metalowe pomosty prefabrykowane, popiersia z metali nieszlachetnych, posągi z metali nieszlachetnych, metalowe prefabrykowane domy, metalowe słupki ogrodzeniowe, metalowe pręty
do lutowania i spawania, metalowe progi, metalowe prowadnice
do drzwi przesuwanych, metalowe przegrody, metalowe zawiesia
do przenoszenia ładunków, metalowa armatura do przewodów, metalowe przewody centralnego ogrzewania, metalowe rurowe przewody instalacyjne, metalowe przewody, metalowe przewody do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowa armatura
do przewodów sprężonego powietrza, metalowe przewody wodociągowe, metalowe wanienki dla ptaków, ptaszarnie, pudełka z metali nieszlachetnych, pułapki na dziką zwierzynę, metalowe puszki
do konserw, metalowe raki do wspinaczki po oblodzonych po-

wierzchniach, metalowe rączki do narzędzi, metalowe tablice rejestracyjne, metalowe rękojeści kos, metalowe rękojeści noży, metalowe rolety zewnętrzne, metalowe rolki i bloki, rolki i prowadnice
do okien przesuwanych, metalowe urządzenia do parkowania rowerów, metalowe ruchome schody pasażerskie, rudy metali, metalowe
rurociągi zasilające, metalowe przewody rurowe, metalowe rury centralnego ogrzewania, metalowe rury i rurki, rury i rurki ze stali, metalowe rusztowania, ruszty beleczkowe w paleniskach otwartych, metalowe rygle do klamek i zasuw, rygle do zasuw okiennych, metalowe
rynny, metalowe obudowy schodów, cienka siatka druciana, metalowe silosy, metalowe sklepienia dla pochówku, umieszczone przed
drzwiami skrobaczki do obuwia, skrobaczki do obuwia, metalowe
skrzynki na listy, metalowe skrzynki na narzędzia, metalowe słupy,
metalowe słupy linii elektrycznych, elementy konstrukcyjne słupów
metalowych, metalowe słupy ogłoszeniowe, metalowe słupy telegraficzne, smarowniczki, metalowe wiązadła do snopów, metalowe
pręty do spawania, metalowe sprężyny, sprzączki z metali nieszlachetnych, metalowe rury spustowe, lut ze srebra, metalowe stajnie,
arkusze i blacha ze stali, rolety ze stali, taśmy ze stali, stal lana, stal lub
surówka, stal obręczowa, stal surowa lub półprzetworzona, statuetki
z metali nieszlachetnych, metalowe stele nagrobne, metalowe stemple, metalowe stojaki do beczek, stop łożyskowy, metalowe drabiny,
metalowe stopnie schodów, stopy metali nieszlachetnych, stopy srebro-cynowe, stopy srebrno-niklowe, stopy stali, metalowe stropy,
metalowe sworznie, metalowa sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna, metalowe szalunki do betonu, metalowe szczęki do imadeł,
metalowe szklarnie przenośne, sztabki metali nieszlachetnych, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe obudowy do szybów
naftowych, metalowe szyldy, szyny, ścianki z pali, metalowe palisady,
metalowe pokrycia ściany, uchwyty, haki ścienne do mocowania metalowych rur, metalowe śruby do łączenia przewodów, metalowe
śruby, metalowe tablice rejestracyjne, metalowe nieświecące i niemechaniczne tablice sygnalizacyjne, metalowe tabliczki identyfikacyjne, metalowe tabliczki nagrobne, metalowe tace, tantal w postaci
metalu, taśma stalowa, metalowe taśmy do zawiązywania, taśmy żelazne, tombak, metalowe trampoliny, metalowe pasy do transportu
ładunków, metalowe palety transportowe, metalowe palety do transportu wewnętrznego, metalowe okucia do trumien, metalowe trzonki mioteł, metalowe obudowy do tubingi, tuby stalowe, tuleje w postaci drobnicy metalowej, tytan (Ti), tytan (żelazo), metalowe uliczne
kratki ściekowe, metalowe uszczelki, metalowe usztywniacze i okucia budowlane, wanad (V), metalowe imadła warsztatowe, metalowe
przewody do instalacji wentylacji i klimatyzacji, metalowe werandy,
metalowe wiatrowskazy, metalowe wiązadła, metalowe wiązadła
do celów rolniczych, wolfram (W), metalowe wsporniki, metalowe
klamry, metalowe skrajniki do załadunku wagonów kolejowych, metalowe zamki do pojazdów, metalowe zamki do toreb, metalowe
zamki inne niż elektryczne, zamki na zasuwy, metalowe zamki obrotowe do okien, zamki sprężynowe do toreb podróżnych, kufrów, metalowe zamknięcia do butelek, metalowe zamknięcia do okien, metalowe okna podnoszone, metalowe zamknięcia do pojemników,
metalowe zamknięcia do pudełek, nieelektryczne zamknięcia
drzwiowe eliminujące trzaskanie, nieelektryczne zamknięcia drzwiowe, metalowe obejmy do zamocowania rur, metalowe kastry do mieszania zaprawy murarskiej, metalowe przewody, rurociągi zasilające,
metalowe zasuwy do drzwi, metalowe rygle do zasuwy, zasuwy, metalowe zatrzaski drzwiowe, zatyczki, metalowe zawiasy, metalowe
zawiasy pasowe, metalowe uchwyty do przenoszenia ładunków, metalowe folie do zawijania i pakowania, metalowe zawleczki, zawleczki z metalu, metalowe zawory inne niż części maszyn, metalowe zawory do rur drenażowych, metalowe zawory wodociągowe,
metalowe zbiorniki, materiały zbrojeniowe do betonu, metalowe
materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe nieelektryczne złącza do kabli, metalowe złącza do łańcuchów, metalowe
złączki rur, lut ze złota, nieświecące znaki drogowe, metalowe nieświecące znaki nawigacyjne, metalowe taśmy do związywania, sidła
na dzikie zwierzęta, zwrotnice kolejowe, rozjazdy kolejowe, metalowe żaluzje, drobne wyroby z żelaza, żelazne napinacze taśm, rudy
żelaza, żelazo taśmy, żelazochrom, żelazokrzem, żelazomolibden,
żelazo obręczowe, żelazo tytan, żelazowolfram, żeliwo surowe lub
półprzerobione, metalowe żyłki do wiązania, 11 stelaże do abażurów, oświetlenie acetylenowe, palniki do acetylenu, wytwornice acetylenowe, palniki na alkohol, antyoślepieniowe urządzenia do samochodów, anty rozpryskowe dysze wylotowe, aparatura destylacyjna,
aparatura i instalacje chłodnicze, armatura do pieców, elektryczne
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garnki ciśnieniowe, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, palniki bakteriobójcze, armatura do urządzeń oraz instalacji
wodnych i gazowych, bidety, bojlery, bojlery nie będące częściami
maszyn, elektryczne podgrzewacze do butelki dla niemowląt, grzejniki do centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia chłodnicze,
komory chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szafy chłodnicze, chłodnicze instalacje do tytoniu, lady chłodnicze, instalacje i urządzenia
do chłodzenia, lampki elektryczne na choinki, chromatografy do celów przemysłowych, chłodnice do cieczy, rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, czajniki elektryczne, czyste komory, aparatura do destylacji, kolumny
destylacyjne, aparatura do dezodyracji nie do użytku osobistego,
aparatura do dezynfekcji, dmuchawy, świecące numery do domów,
dozowniki środków odkażających w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe, instalacje do dystrybucji wody, dywany elektrycznie
ogrzewane, dźwigary do ładowania pieców, elektryczne ekspresy
do kawy, grzejniki elektryczne, lampy elektryczne, elementy grzejne,
urządzenia do filtrowania akwariów, filtry, elektryczne filtry do kawy,
filtry do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, fontanny, elektryczne formy do wypiekania ciasta, elektryczne formy do wypiekania wafli, elektryczne frytownice, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, bojlery, kondensatory inne
niż części maszyn, urządzenia do oczyszczania gazu, zapalarki
do gazu, zapalniczki do gazu, lampy gazowe, palniki gazowe, płuczki
gazowe, generatory acetylenowe, elektryczne gofrownice, urządzenia i instalacje do gotowania, lampy górnicze, grille, grille elektryczne, grzałki nurnikowe, płyty grzejące, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki, zaślepia do grzejników, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, hydranty, inhalatory, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych,
instalacje do schładzania wody, instalacje klimatyzacyjne, instalacje
oświetleniowe do statków powietrznych, instalacje wodociągowe,
reaktory jądrowe, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, przenośne kabiny do łaźni tureckich, kabiny natryskowe, kaloryfery, kamienie wulkaniczne przeznaczone do pieczenia na rusztach, kanały
kominowe, kanały kominowe do kotłów grzewczych, elektryczne
ekspresy do kawy, elektryczne filtry do kawy, urządzenia do palenia
kawy, instalacje do kąpieli, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia
do kąpieli, wanny do kąpieli nasiadowych, urządzenia do kąpieli
w gorącym powietrzu, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach,
urządzenia do podgrzewania klejów, instalacje klimatyzacji, urządzenia klimatyzacji, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, miski klozetowe, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, kolektory słoneczne, kolumny destylacyjne, kominki domowe, wyciągi
kominowe, kanały dymowe do kominów, kominy płomieniowe, komory chłodnicze, kondensatory gazów inne niż części maszyn, kotły
do pralni, kotły grzewcze, rury do kotłów grzewczych, urządzenia
zasilające do kotłów grzewczych, kotły parowe inne niż części do maszyn, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, elektryczny sprzęt kuchenny, kuźnie przenośne, lampy laboratoryjne, palniki laboratoryjne, lampiony, lampy elektryczne na choinkę, abażury do lamp, klosze
do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, palniki do lamp, reflektory, rury do lamp, szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy
do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, lampy
do układania włosów, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy gazowe, lampy kierunkowskazów do samochodów, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania,
lampy łukowe, węgiel do lamp łukowych, lampy olejowe, lampy
oświetleniowe, lampy uliczne, lampy ultrafioletowe do celów innych
niż lecznicze, elektryczne rurowe lampy wyładowcze do oświetlania,
elektryczne lampy wyładowcze do oświetlania, latarki, latarki kieszonkowe, latarki oświetleniowe, lodówki, aparatura i urządzenia
do wytwarzania lodu, lampy luminescencyjne, aparatura do ładowania pieców, kabiny przenośne do łaźni tureckich, podgrzewacze
do łóżek, włókna magnezowe, maszyny do robienia chleba, mikrofalowe piece do celów przemysłowych, miski klozetowe, urządzenia
do chłodzenia mleka, instalacje do obróbki paliwa, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, podgrzewacze, natryski,
prysznice, kabiny natryskowe, urządzenia do nawadniania w rolnictwie, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, lampy nurkowe, grzałki nurnikowe, aparatura do oczyszczania gazu, aparatura
do oczyszczania oleju, aparatura i urządzenia do oczyszczania po-
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wietrza, urządzenia do oczyszczania ścieków, odmrażacze do pojazdów, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, instalacje
do odsalania wody morskiej, aparatura do odymiania nie do celów
medycznych, ogrzewacze stóp elektryczne lub nieelektryczne, elektryczne ogrzewacze stóp, elektrycznie ogrzewane dywany, kotły
ogrzewanie, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub
gazowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania, żarniki elektryczne
do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania akwariów, odpowietrzniki
nieautomatyczne do instalacji ogrzewania parowego, instalacje
do ogrzewania pojazdów, instalacje do ogrzewania wodnego, urządzenia do oczyszczania olei, urządzenia do opalania się, opiekacze
do chleba, oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazowych, osprzęt do wanien, osuszacze, oszczędzacze paliwa, urządzenia i instalacje do oświetlania, urządzenia do oświetlania pojazdów, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, aparaty
do suszenia owoców, ozdobne wodotryski, popielniki do paleniska,
ruszty do paleniska, wyposażenie do paleniska, palniki, palniki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki do lamp, nakładki do palników gazowych, palniki kuchenek, palniki laboratoryjne, palniki na alkohol, palniki naftowe, palniki olejowe, palniki żarowe, instalacje
do wytwarzania pary, zasobniki pary, parniki, parowniki, pasteryzatory, aparatura do suszenia paszy, armatura do pieca, urządzenia
do załadunku pieców, zbiorniki chłodzące piece, urządzenia grzewcze, piece dentystyczne, piece do spopielania, piece inne niż do użytku laboratoryjnego, piece słoneczne, piecyki do podgrzewania
wody, piekarniki, piekarniki inne niż do użytku laboratoryjnego, piece piekarskie, pisuary, płuczki gazowe, płuczki ustępowe, zbiorniki
do płuczek ustępowych, płyty grzejące, płyty grzejne, pochodnie,
instalacje do podgrzewaczy, elektryczne podgrzewacze butelek dla
niemowląt, podgrzewacze do kąpieli, podgrzewacze łóżek, podgrzewacze narzędzie z żelaza, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze
talerzy, podgrzewacze wody, aparatura do podgrzewania wody, instalacje do automatycznego podlewania, poduszki elektryczne
do celów leczniczych, instalacja grzewcza w pojazdach, instalacja
klimatyzacyjna, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, reflektory do pojazdów, światła do pojazdów, urządzenia grzejne przeciw roszeniu, zamarzaniu szyb w pojazdach, urządzenia oświetleniowe w pojazdach,, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, instalacje
do polimeryzacji, pompy cieplne, popielniki do paleniska, automatyczne instalacje do transportu popiołu, aparatura do dezodoryzacji
powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, podgrzewacze powietrza, sterylizatory powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza,
aparatura na gorące powietrze, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, zawory regulujące poziom w zbiornikach,
kotły do pralni, parowe prasowacze, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, przewody, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, wieże rafineryjne do destylacji, reaktory jądrowe, reflektory
do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, armatura
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, regulacja wyciągów, palniki na ropę naftową,
światła do rowerów, rozpraszacz światła, rozpylacze, rożen, kamienie
wulkaniczne przeznaczone do pieczenia na ruszcie rożen, pręty
do rożna, rury, rury do lamp, rury kotłowe centralnego ogrzewania,
ruszty, ruszty paleniskowe, ruszty piecowe, reflektory do samochodu, światła do samochodów, urządzenia antyoślepieniowe do samochodu, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do sauny, sedesy,
skrzynie na lód, aparaty do suszenia słodu, elektryczny sprzęt kuchenny, instalacja oświetleniowa do statków powietrznych, jednorazowe woreczki do sterylizacji, sterylizatory, sterylizatory powietrzne,
grzejniczki do stóp, elektryczne lub nieelektryczne grzejniczki
do stóp, suszarki, elektryczne suszarki do bielizny, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia
do suszenia rąk przy umywalkach, szafy chłodnicze, wykładzina
z pieców z szamota, szkła do lamp, szperacze, szuflady piecowe, elektryczne szybkowary, szybkowary ciśnieniowe elektryczne, instalacje
do oczyszczania wód ściekowych, dozowniki na środki dezynfekujące do toalet, światła do pojazdów, światła rowerowe, świeczniki, żyrandole, talerze, termofory, toalety, tostery, maszyny do suszenia tytoniu, urządzenia do ujęcia wody, umywalki, urządzenia
do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do kąpieli, urządzenia do odwadniania odpadków spożywczych, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolumine-
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scencyjnych, urządzenia do palenia kawy, urządzenia do pieczenia
chleba, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia zasilające kotły grzewcze, płuczki ustępowe, ustępy przenośne, uszczelki do kranów wodociągowych,
aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, formy do wypiekania
wafli, elektryczne wanny do nasiadówek, wanny łazienkowe, wyposażenie wanny łazienkowej, wanny z wirowym ruchem wody, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, aparatura
do wentylacji, instalacje do wentylacji pojazdów, wyciągi wentylacyjne, wentylatory, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, węgiel do lamp łukowych, wężownice, wieże raniferyjne do destylacji,
urządzenia do tworzenia wirów w wodzie, aparatura i urządzenia
do uzdatniania, armatura regulacyjna i zabezpieczające do urządzeń
wodnych, instalacje do dystrybucji wodnych, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrzewacze wodne, sterylizatory do wody, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do ujęcia wody, instalacje centralnego ogrzewania na gorącą
wodę, instalacja do odsalania wody morskiej, filtry do wody pitnej,
zbiorniki ciśnieniowe wody pod ciśnieniem, wodociągowe instalacje,
palniki wodorotlenowe, woreczki jednorazowe przeznaczone do sterylizacji, regulatory do wyciągów, zasuwy do wyciągów, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne w laboratoriach, wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn, wyposażenie
paleniska, wyposażenie piekarników, zamrażarki, zapalarki do gazu,
zapalniczki, urządzenia ogrzewające zapobiegające zaparowywaniu
szyb w pojazdach, zasobniki ciepła, zasobniki pary, zasuwy kominowe, zaślepki do grzejników, zawory kanalizacyjne, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zawory regulujące poziom
w zbiornikach, zawory termostatyczne, zbiorniki ciśnieniowe wody,
zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, elektryczne żarniki
do lamp, elektryczne żarniki do ogrzewania, palniki żarowe, żarówki
elektryczne, 17 akrylowe żywice, gumowe zderzaki amortyzujące,
arkusze azbestowe, arkusze z celulozy regenerowanej inne niż do pakowania, arkusze z wiskozy inne niż do pakowania, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, azbest, tektura azbestowa, kurtyny bezpieczeństwa z azbestu, płótno azbestowe,
powłoki azbestowe, szczeliwo azbestowe, tkaniny azbestowe, włókna azbestowe, azbestowe płytki dachowe, filc azbestowy, papier
azbestowy, balata, bariery pływające zatrzymujące zanieczyszczenia, bawełniana wata do uszczelniania, azbestowe kurtyny bezpieczeństwa, węże brezentowe, celuloza (octan) półprzetworzony, giętkie przewody do chłodnic pojazdów, ciekły kauczuk, materiały
stosowane w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne, uszczelki do cylindrów, dielektryki, druty z tworzyw sztucznych
do zgrzewania, materiały dźwiękoszczelne, formy z ebonitu, ebonit,
przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, nici elastyczne
nie do celów włókienniczych, izolatory do przewodów elektrycznych, farby izolacyjne, fibra, filc azbestowy, filc izolacyjny, materiały
filtracyjne, folia z celulozy regenerowanej inna niż do pakowania,
przyciemniające folie do okien, izolacyjne folie metalowe, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, formy ebonitowe, formy wulkanitowe, giętkie przewody niemetalowe, guma do bieżnikowania opon, guma
surowa lub przetworzona, korki gumowe, tuleje gumowe do osłony
części maszyn, gumowe nakładki do ułatwienia odkręcania wieczek
słoików, gutaperka, półprodukty na okładziny do hamulców, substancje przeciwwilgociowe do izolacji budynków, materiały izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny
izolacyjne, zaprawy izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne,
lakier izolacyjny, papier izolacyjny, izolatory, izolatory do przewodów
elektrycznych, izolatory do kabli, kauczuk syntetyczny, kit, izolatory
dla linii kolejowych, papier do kondensatorów elektrycznych, porycia z kory jako izolacja akustyczna, materiały przeciw stratom ciepła
w kotłach, azbestowe kurtyny bezpieczeństwa, piankowe podpórki
i osłonki do nasadzeń kwiatów, lateks, liny gumowe, materiały ciepłochronne, mika, surowiec lub półprodukty, wełna mineralna, gumowe nici nie dla włókiennictwa, nici z tworzyw sztucznych nie dla
włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, półprzetworzony octan
celulozy, ognioodporne materiały izolacyjne, ograniczniki gumowe,
okładziny sprzęgieł, półprodukty na okładziny hamulców, przyciemniające folie do okna, oleje izolacyjne, opaski przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, materiały do pakowania z gumy lub tworzyw sztucznych, pierścienie gumowe, pierścienie
wodoszczelne, plomby, podkładki z gumy lub fibry, węże do podle-

wania, uszczelki do połączenia, związki chemiczne do uszczelniania
przecieków, giętkie przewody niemetalowe, taśmy przylepne
nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, wypełnienia
do rozprężnych złączy, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, niemetalowe złączki do rur, taśmy samoprzylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, niemetalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, okładziny
do sprzęgła, surowa lub półprzetworzona guma, żywice syntetyczne, wata szklana do izolacji, włókno szklane do izolacji, sztuczne żywice, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny izolacyjne, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, torby z gumy do pakowania, oleje
izolacyjne do transformatorów, folie z tworzywa sztucznego
nie do pakowania, włókna z tworzywa sztucznego nie dla włókiennictwa, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki, uszczelki
do rur, materiały uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, pierścienie uszczelniające, materiały na uszczelnienia okien
i drzwi, wełna żużlowa, włókna węglowe nie do celów włókienniczych, węże z materiałów tekstylnych, substancje do izolacji przeciw
wilgoci w budynkach, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, uszczelnienia wodoodporne, pierścienie wodoszczelne, wulkanit, wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały do wypychania
z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub
tworzyw sztucznych, zaprawy izolacyjne, zawory klapowe gumowe,
zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, niemetalowe zbrojenia
do rur, druty do zgrzewania z tworzyw sztucznych, niemetalowe
złączki rur, 19 piasek do akwariów, żwir do akwariów, akwaria, alabaster, alabastrowe szkło, altany, asfalt, nawierzchnie asfaltowe, zaprawa azbestowa, cement azbestowy, balustrady, baraki, baseny kąpielowe, drewno na klepkę bednarską, niemetalowe belki, belki
policzkowe, niemetalowe wangi, beton, niemetalowe szalunki
do betonu, betonowe elementy budowlane, szkło bez odpryskowe,
bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
bitumy, boazeria niemetalowa, boazerie, niemetalowe kołowrotowe
bramki wejściowe, niemetalowe bramy, bruki odblaskowe, niemetalowe budki telefoniczne, tektura budowlana, drewno budowlane,
niemetalowe konstrukcje budowlane, niemetalowe płyty budowlane, szkło budowlane, niemetalowe materiały budowlane, kamień
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
niemetalowe budynki przenośne, glina ceglarska, cegły cement, płyty cementowe, powłoki cementowe ognioodporne, niemetalowe
chlewy, niemetalowe ramy dla cieplarni, niemetalowe przewody ciśnieniowe, brykiety z wytłoków z trzciny cukrowej, niemetalowe pachołki do cumowania, niemetalowe pomosty pływające do cumowania, krokwie dachowe, łupki dachowe, niemetalowe pokrycia
dachowe, dachówki holenderskie, niemetalowe dachówki, niemetalowe konstrukcje pokrycia dachów, deski, niemetalowe rury drenażowe, drewniane deski podłogowe, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione,
drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno
na profile, drewno obrobione, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych
do znakowania drogi, materiały do budowy i pokryć drogi, materiały
do pokryć nawierzchni drogi, materiały wiążące do naprawy drogi,
nawierzchnie drogowe odblaskowe, niemetalowe bloki drogowe,
niemetalowe płyty drogowe, niemetalowe drzwi, niemetalowe
drzwiowe futryny, niemetalowe ościeżnice drzwiowe, niemetalowe
płyty drzwiowe, niemetalowe dźwigary, niemetalowe budowlane
elementy wykończeniowe, glina garncarska, geotekstylia, gips, glina,
glina garncarska, granit, granulat szklany do znakowania dróg, niemetalowe gretingi, niemetalowe grobowce, niemetalowe groby lub
nagrobki, niemetalowe groby, niemetalowe profile do grzęd i gzymsów, niemetalowe gzymsy, niemetalowe drzwi harmonijkowe, szkło
izolacyjne, wyroby kamieniarskie, materiały wiążące do produkcji
kamienia, kamienie żaroodporne, kamień, kamień żużlowy, rury kamionkowe, niemetalowe kanały dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej, kesony dla
budownictwa podwodnego, kruszywo klinkier, niemetalowe podkłady kolejowe, obudowy kominkowe, niemetalowe deflektory kominowe, niemetalowe nasady kominowe, niemetalowe przedłużacze kominowe, niemetalowe trzony kominowe, niemetalowe kominy,
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, korek, kostka brukowa drewniana, niemetalowe kratownice, niemetalowe kraty,
kreda, kryształ górski, krzemionka, ksylolit, niemetalowe kształtki
nitowe rozgałęzień i owe, niemetalowe kształtowniki, niemetalowe
kurniki, kwarc, niemetalowe legary kolejowe, niemetalowe listwy,
murowane skrzynki na listy, piasek litograficzny, lodowiska, łupek
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twardy, dachówka łupkowa, lodowiska, proszek łupkowy, cement
magnezjowy, niemetalowe malarskie komory natryskowe, margiel
wapienny, marmur, niemetalowe maszty, niemetalowe maszty dla
linii elektroenergetycznych, niemetalowe moskitiery, mozaiki dla budownictwa, niemetalowe nadproża, nagrobki, nagrobki lub groby,
nagrobki niemetalowe, niemetalowe stele nagrobkowe, nawierzchnie odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe oblicówki
dla budownictwa, niemetalowe obudowy grobów lub grobowców,
bariery ochronne drogowe niemetalowe, niemetalowe formy odlewnicze, niemetalowe słupy ogłoszeniowe, glina ogniotrwała, niemetalowe budowlane materiały ogniotrwałe, cementowe powłoki ogniotrwałe, niemetalowe żeberkowane ogrodzenia, niemetalowe ramy
okienne, szkło okienne dla budownictwa, szkło okienne z wyjątkiem
stosowanego w pojazdach, niemetalowe okiennice, drewniane okładziny, niemetalowe okładziny dla budownictwa, niemetalowe okna,
okna witrażowe, niemetalowe okrycia dla budownictwa, oliwin dla
budownictwa, pak, cement do budowy paleniska, niemetalowe palisady, niemetalowe tablice pamiątkowe, papa, parkiety, płytki, niemetalowe urządzenia do parkowania rowerów, piasek z wyjątkiem
piasku formierskiego, piasek litograficzny, piaskowiec dla budownictwa, cement do budowy pieców hutniczych, niemetalowe platformy
podwodne, płoty, niemetalowe parkany, niemetalowe płytki dla budownictwa, niemetalowe płytki podłogowe, niemetalowe płyty budowlane, odblaskowe płyty drogowe, niemetalowe płyty nagrobne,
niemetalowe płyty, baseny pływackie, niemetalowe podkłady, niemetalowe podłogi, podłogowe płyty parkietowe, niemetalowe podpory, niemetalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, pokrycia dachowe z gontów, niemetalowe pokrycia dla
budownictwa, niemetalowe pomniki, niemetalowe pomosty prefabrykowane, popiersia z kamienia betonu lub marmuru, porfir, posągi
z kamienia, betonu lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub
marmuru, powłoki, niemetalowe domy prefabrykowane, niemetalowe profile dla budownictwa, niemetalowe profile do gzymsów, niemetalowe przewody ciśnieniowe, wanienki dla ptaków, niemetalowe
ptaszarnie, niemetalowe platformy wyrzutni rakiet, niemetalowe
urządzenia parkingowe dla rowerów, niemetalowe rury spustowe,
niemetalowe sztywne rury, niemetalowe rury drenażowe, niemetalowe rury wodociągowe, niemetalowe rusztowania, niemetalowe
rynny dachowe, niemetalowe stopnie, niemetalowe schody, niemetalowe silosy, skały wapienne, sklejka, niemetalowe sklepienia grobów, niemetalowe okna skrzynkowe, słupy cementowe, niemetalowe słupy, niemetalowe słupy dla linii elektroenergetycznych, smoła,
smoła powęglowa, taśmy smołowane dla budownictwa, niemetalowe rury, niemetalowe stajnie, niemetalowe belki stropowe, niemetalowe sufity, nieświecące tablice sygnalizacyjne, niemetalowe niemechaniczne szalówki, niemetalowe szalunki do betonu, żaroodporne
kruszywo, szklany granulat do znakowania dróg, niemetalowe ramy
dla szklarni, niemetalowe przenośne szklarnie, szkło alabastrowe,
szkło budowlane, szkło walcowane dla budownictwa, sztuczny kamień, szyny winylowe, niemetalowe ścianki działowe, niemetalowe
ścianki palowe, niemetalowe szczelne ścianki, niemetalowe pokrycia
ściany, niemetalowe ścieki uliczne, niemetalowe płytki ścienne dla
budownictwa, niemetalowe okładziny ścienne dla budownictwa,
niemetalowe tablice nagrobkowe, tarcica, pawilony targowe, tektura
budowlana, niemetalowe kabiny telefoniczne, niemetalowe słupy
telegraficzne, terakota, tłuczeń, trzcina, tuf wapienny, tynk, wapień,
wapno, materiały wiążące do produkcji brykietów, niemetalowe pokrywy do włazów, niemetalowe rury wodociągowe, niemetalowe
zawory wodociągowe, niemetalowe konstrukcje wolnostojące chroniące przed słońcem, niemetalowe wykładziny dla budownictwa,
niemetalowe wykończeniowe elementów dachów, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, zaczyn cementowy, zaprawy
budowlane, niemetalowe zawory przewodów drenażowych
i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki marmurowe, niemetalowe
zbrojenia dla budownictwa, niemechaniczne niemetalowe nieświecące znaki drogowe, niemetalowe nieświecące znaki, nieświecące
znaki, niemetalowe niemechaniczne i nietkane żaluzje, niemetalowe
żaluzje, żużel, kamień żużlowy, żwir, 38 agencje informacyjne, agencje prasowe, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, informacja o telekomunikacji, przekazywanie on-line kartek z życzeniami,
łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale
komputerowe, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, łączność
za pomocą telefonii komórkowej, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, prze-
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syłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przydzielenie dostępu
do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, łączność za pomocą telefonów, łączność
za pomocą telegramów, transmisja poprzez telewizje kablową, łączność poprzez terminale komputerowe, transmisja plików cyfrowych,
transmisja poprzez telewizje kablową, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
udostępnianie forów internetowych, udostępnianie internetowych
chatroomów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, usługi teleksowe, usługi wideokonferencji, usługi związane
z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń do telekopiowania, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych.

(111) 330189
(220) 2015 08 13
(210) 445913
(151) 2020 03 23
(441) 2015 11 23
(732)	ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Alu-Therm
(510), (511) 6 słupy metalowe na afisze, okucia budowlane lub meblowe z alpaki w postaci nowego srebra, altany i konstrukcje z metalu, folia
aluminiowa, aluminium [glin], argentan [alpaka], metalowe barierki
bezpieczeństwa na drogach, metalowe barierki ochronne, metalowe
baryłki w postaci beczek, metalowe konstrukcje na baseny kąpielowe,
metalowe kurki, krany do beczek, metalowe obręcze do beczek, metalowe stojaki do beczek, metalowe beczki, metalowe belki, metalowe
belki stropowe, beryl [glucyn], bezpieczne kasetki do przechowywania
pieniędzy, biały metal, blaszane opakowania z białej blachy, blacha
w postaci płyt i arkuszy, dwuróg blacharski, blacha stalowa ocynowana,
boazeria metalowa, bochny pudlarskie, metalowe boje cumownicze,
metalowe kołowrotowe bramki wejściowe, metalowe bramy, metalowe bransoletki identyfikacyjne w szpitalach, brąz, nagrobki z brązu,
wyroby artystyczne z brązu, metalowe budki telefoniczne, metalowe
materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe kapsle do butelek, metalowe butle do sprężonego
gazu lub ciekłego powietrza, łańcuchy dla bydła, celt [hafn], metalowe
przewody do centralnego ogrzewania, cermetale w postaci spieków
metalowo-ceramicznych, metalowe chlewy, chrom (Cr), rudy chromu,
chrom (żelazo), metalowe pomosty pływające do cumowania, cyfry i litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, cyna (Sn), cynk (Zn),
cyrkon (Zr), ćwieki w postaci gwoździ, metalowe dachówki, metalowe
pokrycia dachówka, metalowe deflektory kominowe, metalowe doki
pływające do cumowania statków, metalowe dozowniki stałe do ręczników, metalowe drabiny, metalowe przewody do drenażu, drobnica
żelazna, tkanina druciana, drut aluminiowy, drut kolczasty, metalowy
drut z metali szlachetnych, drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych z wyjątkiem drutu topikowego, drut żelazny, metalowe płyty
do drzwi, nieelektryczne urządzenia do otwierania drzwi, metalowe
drzwi, dysze, końcówki wylotowe z metalu, dysze metalowe, dzwonki
dla zwierząt, dzwony i dzwonki, ekrany, metalowe siatki przeciw owadom, ekrany paleniskowe, metalowe emblematy do pojazdów, figurki
i statuetki z metali nieszlachetnych, folia cynowa w postaci staniolu,
folie metalowe do zawijania i pakowania, metalowe foremki do lodu,
metalowe formy odlewnicze, metalowe futryny do drzwi, ruda galenit,
metalowe gałki i uchwyty, german (Ge), glin aluminium, glucyn beryl,
metalowe ogrodzenia grobów, metalowe groby, grodnice, metalowe
pale, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, metalowe formy i odlewy
do gzymsów, metalowe gzymsy, hafn w postaci celtu, metalowe haki
do wieszania kotłów, metalowe haki do wieszania ubrań, metalowe
haki, metalowe bransolety identyfikacyjne dla szpitali, metalowe imadła warsztatowe, ind (In), metalowe kabiny kąpielowe, metalowe kabiny stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe kabiny
telefoniczne, metalowe zaciski do rur lub kabli, nieelektryczne złącza
metalowe do kabli, metalowe kable nieelektryczne, kadm, metalowe
kadzie, kajdanki, metalowe rury rozgałęźne do kanalizacji, kasy pancerne i sejfy, metalowe konstrukcje do basenów kąpielowych, kątowniki
stalowe, kęsiska płaskie, metalowe klamki do drzwi, metalowe klamry
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i zaciski, klamry do mocowania kół zapasowych w bagażniku, metalowe klamry pasów maszynowych, metalowe klatki dla dzikich zwierząt,
metalowe przewody do instalacji wentylacji i klimatyzacji, klucze, metalowe kółka do kluczy, kłódki, kobalt surowy, kokile, wlewnice, metalowe kolanka do rur, metalowe wyposażenie dla nawierzchni kolejki liniowej naziemnej, metalowe materiały kolejowe, metalowe podkłady
kolejowe, zwrotnice kolejowe, rozjazdy i zwrotnice kolejowe, metalowe
kołatki do drzwi, metalowe kołki do ścian, metalowe kołki, metalowe
kołnierze, metalowe trzony kominowe, metalowe kominy, puszki
do konserwy, szkielety ramowe konstrukcji metalowych, metalowe
konstrukcje, metalowe konstrukcje nośne szklarni, metalowe konstrukcje przenośne, konstrukcje stalowe, korki, metalowe zakrętki, metalowe
korki, metalowe kapsle do korkowania, metalowa kostka brukowa, metalowe kosze dachowe, metalowe kosze, metalowe niemechaniczne
samowyładowcze kosze, kotwice, kotwy łączące, kowadła, kowadła
przenośne, metalowe kołka do kluczy z metali nieszlachetnych, metalowe kołka samonastawne do mebli, metalowe krany i kurki do beczek,
metalowe kratki ochronne, metalowe kratownice, metalowe kraty, metalowe kraty ochronne do pieców, metalowe materiały do krycia dachówka, żelazo krzem, metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe,
kule stalowe, metalowe kurniki, metalowe nasadki na laski, limonit, metalowe chomątka, nasadki na liny, liny kolejek napowietrznych, metalowe liny, liny stalowe, metalowe konstrukcje lodowiska, stopy na twardy
lut, metalowy drut do lutowania, metalowe twarde pręty do lutowania,
lut ze srebra, lut ze złota, metalowe pasy do nosiłków, obejmy do przenoszenia ładunków metalowych, metalowe łańcuchy, metalowe łańcuchy zabezpieczające, metalowe łaty, metalowe kółka samonastawne
do łóżek, metalowe okucia do łóżek, nakładki stykowe do szyn, łupki,
metalowe zaczepy do płytek dachowych, magnez (Mg), mangan (Mn),
metalowe maszty, maszty ze stali, metalowe materiały konstrukcyjne,
metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych, materiały zbrojeniowe
do przewodów rurowych, metalowe kółka samonastawne do mebli,
metalowy osprzęt do mebli, metalowe kołki do ścian, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, metale samozapalne, metale
w formie sproszkowanej, metalowe nieelektryczne dzwonki do drzwi,
metalowe, ogniotrwałe materiały konstrukcyjne, metalowe urządzenia
poruszane wiatrem odstraszające ptaki, nieizolowany drut z miedzi,
pierścienie z miedzi, miedź surowa lub półprzetworzona, metalowe katastry do mieszania zaprawy, molibden (Mo), mosiądz surowy lub półprzetworzony, metalowe naciągi pasów, metalowe nadproża, metalowe pomniki, metalowe nagrobki, metalowe nakrętki, metalowe
nakrętki do butelek, metalowe napinacze drutu w postaci zacisków
naprężających, metalowe napinacze taśm w postaci zacisków naprężających, zaciski do naprężania, metalowe skrzynki na narzędzia, metalowe nasadki na laski, metalowe nasadki na liny, nasadki pierścieniowe
z metalu na rękojeści, metalowe nasady kominowe, metalowe kabiny
natryskowe, metalowe nawijarki niemechaniczne do rur giętkich, metalowe nawijarki niemechaniczne do węży giętkich, nikiel (Ni), niob (Nb),
metalowe nity, metalowe numerowe tablice rejestracyjne, metalowe
numery domów nieświecące, metalowe obejmy do przenoszenia ładunków, oblodzone raki do wspinaczki po powierzchniach, obrotnice,
metalowe obudowy do szybów naftowych, metalowe obudowy grobów, metalowe odrzwia, haki metalowe do wieszania odzieży, metalowe ograniczniki do bram, metalowe ograniczniki do okien, metalowe
ograniczniki drzwiowe, metalowe ograniczniki, metalowe ogrodzenia,
metalowe okiennice, metalowe okładziny, metalowy osprzęt do okna,
metalowe okna, metalowe okna skrzynkowe, metalowe okucia
do drzwi, metalowe okucia do łóżek, metalowe okucia do trumien, metalowe ozdobne okucia drzwiowe, metalowe okucia, metalowe okucia
do mebli, metalowe okucia do okien, metalowe ozdobne okucia okienne, metalowe okucia stosowane w budownictwie, ołowiane plomby
i uszczelki, ołów surowy lub półprzetworzony, metalowe opaski zaciskowe do łączenia rur, metalowe opiłki, metalowe osłony do rur, metalowe osłony drzew, ostrogi, metalowe ościeżnice, metalowe siatki, ekrany przeciw owadom, metalowe pachołki cumownicze, metalowe
palety do transportu wewnętrznego, metalowe palety transportowe,
metalowe palety załadowcze, metalowe paliki namiotowe, metalowe
ogrodzenia, pancerze z płyt, metalowe panele konstrukcyjne, metalowe naciągi pasów, metalowe pasy do przenoszenia ładunków, metalowe pasy do transportu ładunków, pasy metalowe do ładunków, ekrany
przed ogniem z piecem, metalowe kasetki na pieniądze, metalowe
pierścienie dystansowe, metalowe pierścienie, nagwintowane pierścienie, metalowe pierścienie oporowe, metalowe plakietki pamiątkowe,
metalowe platformy wyrzutni rakietowych, plomby, uszczelki ołowia-

ne, metalowe płytki, metalowe płytki podłogowe, płyty, blacha pancerna, metalowe płyty konstrukcyjne, płyty kotwiące, metalowe płyty nagrobne, metalowe płyty pamiątkowe, metalowe doki do cumowania
statków pływających, podkładki regulacyjne, metalowe podkłady kolejowe, hufnale do podkowy, metalowe płytki na podłogę, metalowe
podłogi, metalowe podłużnice, metalowe pojemniki, metalowe pojemniki do konserw, metalowe puszki, metalowe pojemniki do pakowania, metalowe pojemniki do przechowywania kwasów, metalowe
pojemniki do przechowywania żywności, metalowe pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, metalowe pojemniki, metalowe pojemniki na paliwo płynne, metalowe pojemniki pływające, metalowe pokrycia dachów, metalowe pokrywy do włazów, metalowe
pomniki, metalowe pomosty prefabrykowane, popiersia z metali nieszlachetnych, posągi z metali nieszlachetnych, metalowe prefabrykowane domy, metalowe słupki ogrodzeniowe, metalowe pręty do lutowania i spawania, metalowe progi, metalowe prowadnice do drzwi
przesuwanych, metalowe przegrody, metalowe zawiesia do przenoszenia ładunków, metalowa armatura do przewodów, metalowe przewody centralnego ogrzewania, metalowe rurowe przewody instalacyjne,
metalowe przewody, metalowe przewody do instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej, metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, metalowe przewody wodociągowe, metalowe wanienki dla
ptaków, ptaszarnie, pudełka z metali nieszlachetnych, pułapki na dziką
zwierzynę, metalowe puszki do konserw, metalowe raki do wspinaczki
po oblodzonych powierzchniach, metalowe rączki do narzędzi, metalowe tablice rejestracyjne, metalowe rękojeści kos, metalowe rękojeści
noży, metalowe rolety zewnętrzne, metalowe rolki i bloki, rolki i prowadnice do okien przesuwanych, metalowe urządzenia do parkowania
rowerów, metalowe ruchome schody pasażerskie, rudy metali, metalowe rurociągi zasilające, metalowe przewody rurowe, metalowe rury
centralnego ogrzewania, metalowe rury i rurki, rury i rurki ze stali, metalowe rusztowania, ruszty beleczkowe w paleniskach otwartych, metalowe rygle do klamek i zasuw, rygle do zasuw okiennych, metalowe
rynny, metalowe obudowy schodów, cienka siatka druciana, metalowe
silosy, metalowe sklepienia dla pochówku, umieszczone przed drzwiami skrobaczki do obuwia, skrobaczki do obuwia, metalowe skrzynki
na listy, metalowe skrzynki na narzędzia, metalowe słupy, metalowe
słupy linii elektrycznych, elementy konstrukcyjne słupów metalowych,
metalowe słupy ogłoszeniowe, metalowe słupy telegraficzne, smarowniczki, metalowe wiązadła do snopów, metalowe pręty do spawania,
metalowe sprężyny, sprzączki z metali nieszlachetnych, metalowe rury
spustowe, lut ze srebra, metalowe stajnie, arkusze i blacha ze stali, rolety ze stali, taśmy ze stali, stal lana, stal lub surówka, stal obręczowa, stal
surowa lub półprzetworzona, statuetki z metali nieszlachetnych, metalowe stele nagrobne, metalowe stemple, metalowe stojaki do beczek,
stop łożyskowy, metalowe drabiny, metalowe stopnie schodów, stopy
metali nieszlachetnych, stopy srebro-cynowe, stopy srebrno-niklowe,
stopy stali, metalowe stropy, metalowe sworznie, metalowa sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna, metalowe szalunki do betonu, metalowe szczęki do imadeł, metalowe szklarnie przenośne, sztabki metali
nieszlachetnych, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe obudowy do szybów naftowych, metalowe szyldy, szyny, ścianki z pali, metalowe palisady, metalowe pokrycia ściany, uchwyty, haki ścienne
do mocowania metalowych rur, metalowe śruby do łączenia przewodów, metalowe śruby, metalowe tablice rejestracyjne, metalowe nieświecące i niemechaniczne tablice sygnalizacyjne, metalowe tabliczki
identyfikacyjne, metalowe tabliczki nagrobne, metalowe tace, tantal
w postaci metalu, taśma stalowa, metalowe taśmy do zawiązywania,
taśmy żelazne, tombak, metalowe trampoliny, metalowe pasy do transportu ładunków, metalowe palety transportowe, metalowe palety
do transportu wewnętrznego, metalowe okucia do trumien, metalowe
trzonki mioteł, metalowe obudowy do tubingi, tuby stalowe, tuleje
w postaci drobnicy metalowej, tytan (Ti), tytan (żelazo), metalowe uliczne kratki ściekowe, metalowe uszczelki, metalowe usztywniacze i okucia budowlane, wanad (V), metalowe imadła warsztatowe, metalowe
przewody do instalacji wentylacji i klimatyzacji, metalowe werandy,
metalowe wiatrowskazy, metalowe wiązadła, metalowe wiązadła
do celów rolniczych, wolfram (W), metalowe wsporniki, metalowe
klamry, metalowe skrajniki do załadunku wagonów kolejowych, metalowe zamki do pojazdów, metalowe zamki do toreb, metalowe zamki
inne niż elektryczne, zamki na zasuwy, metalowe zamki obrotowe
do okien, zamki sprężynowe do toreb podróżnych, kufrów, metalowe
zamknięcia do butelek, metalowe zamknięcia do okien, metalowe okna
podnoszone, metalowe zamknięcia do pojemników, metalowe zamknięcia do pudełek, nieelektryczne zamknięcia drzwiowe eliminujące
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trzaskanie, nieelektryczne zamknięcia drzwiowe, metalowe obejmy
do zamocowania rur, metalowe kastry do mieszania zaprawy murarskiej, metalowe przewody, rurociągi zasilające, metalowe zasuwy
do drzwi, metalowe rygle do zasuwy, zasuwy, metalowe zatrzaski
drzwiowe, zatyczki, metalowe zawiasy, metalowe zawiasy pasowe, metalowe uchwyty do przenoszenia ładunków, metalowe folie do zawijania i pakowania, metalowe zawleczki, zawleczki z metalu, metalowe
zawory inne niż części maszyn, metalowe zawory do rur drenażowych,
metalowe zawory wodociągowe, metalowe zbiorniki, materiały zbrojeniowe do betonu, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe nieelektryczne złącza do kabli, metalowe złącza
do łańcuchów, metalowe złączki rur, lut ze złota, nieświecące znaki drogowe, metalowe nieświecące znaki nawigacyjne, metalowe taśmy
do związywania, sidła na dzikie zwierzęta, zwrotnice kolejowe, rozjazdy
kolejowe, metalowe żaluzje, drobne wyroby z żelaza, żelazne napinacze taśm, rudy żelaza, żelazo taśmy, żelazochrom, żelazokrzem, żelazomolibden, żelazo obręczowe, żelazo tytan, żelazowolfram, żeliwo surowe lub półprzerobione, metalowe żyłki do wiązania, 11 stelaże
do abażurów, oświetlenie acetylenowe, palniki do acetylenu, wytwornice acetylenowe, palniki na alkohol, antyoślepieniowe urządzenia
do samochodów, anty rozpryskowe dysze wylotowe, aparatura destylacyjna, aparatura i instalacje chłodnicze, armatura do pieców, elektryczne garnki ciśnieniowe, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, palniki bakteriobójcze, armatura do urządzeń oraz instalacji
wodnych i gazowych, bidety, bojlery, bojlery nie będące częściami maszyn, elektryczne podgrzewacze do butelki dla niemowląt, grzejniki
do centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szafy chłodnicze, chłodnicze instalacje
do tytoniu, lady chłodnicze, instalacje i urządzenia do chłodzenia,
lampki elektryczne na choinki, chromatografy do celów przemysłowych, chłodnice do cieczy, rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła
nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, czajniki elektryczne,
czyste komory, aparatura do destylacji, kolumny destylacyjne, aparatura do dezodyracji nie do użytku osobistego, aparatura do dezynfekcji,
dmuchawy, świecące numery do domów, dozowniki środków odkażających w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe, instalacje
do dystrybucji wody, dywany elektrycznie ogrzewane, dźwigary do ładowania pieców, elektryczne ekspresy do kawy, grzejniki elektryczne,
lampy elektryczne, elementy grzejne, urządzenia do filtrowania akwariów, filtry, elektryczne filtry do kawy, filtry do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, fontanny, elektryczne formy do wypiekania ciasta,
elektryczne formy do wypiekania wafli, elektryczne frytownice, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura
regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, bojlery, kondensatory inne niż części maszyn, urządzenia do oczyszczania gazu, zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu, lampy gazowe, palniki gazowe,
płuczki gazowe, generatory acetylenowe, elektryczne gofrownice,
urządzenia i instalacje do gotowania, lampy górnicze, grille, grille elektryczne, grzałki nurnikowe, płyty grzejące, grzejniczki kieszonkowe,
grzejniki, zaślepia do grzejników, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, hydranty, inhalatory, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje do schładzania wody, instalacje klimatyzacyjne, instalacje
oświetleniowe do statków powietrznych, instalacje wodociągowe, reaktory jądrowe, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, przenośne
kabiny do łaźni tureckich, kabiny natryskowe, kaloryfery, kamienie wulkaniczne przeznaczone do pieczenia na rusztach, kanały kominowe,
kanały kominowe do kotłów grzewczych, elektryczne ekspresy
do kawy, elektryczne filtry do kawy, urządzenia do palenia kawy, instalacje do kąpieli, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli, wanny
do kąpieli nasiadowych, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu,
żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, urządzenia do podgrzewania klejów, instalacje klimatyzacji, urządzenia klimatyzacji, instalacje
do klimatyzacji w pojazdach, miski klozetowe, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, kolektory słoneczne, kolumny destylacyjne, kominki domowe, wyciągi kominowe, kanały dymowe do kominów, kominy płomieniowe, komory chłodnicze, kondensatory
gazów inne niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, rury
do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych,
kotły parowe inne niż części do maszyn, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, elektryczny sprzęt kuchenny, kuźnie przenośne, lampy laboratoryjne, palniki laboratoryjne, lampiony, lampy elektryczne na choinkę, abażury do lamp, klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony
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do lamp, palniki do lamp, reflektory, rury do lamp, szkła do lamp, lampy
bezpieczeństwa, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, lampy do układania włosów, lampy elektryczne, oprawki
do lamp elektrycznych, lampy gazowe, lampy kierunkowskazów do samochodów, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe
do oświetlania, lampy łukowe, węgiel do lamp łukowych, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, elektryczne rurowe lampy wyładowcze
do oświetlania, elektryczne lampy wyładowcze do oświetlania, latarki,
latarki kieszonkowe, latarki oświetleniowe, lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, lampy luminescencyjne, aparatura do ładowania pieców, kabiny przenośne do łaźni tureckich, podgrzewacze
do łóżek, włókna magnezowe, maszyny do robienia chleba, mikrofalowe piece do celów przemysłowych, miski klozetowe, urządzenia
do chłodzenia mleka, instalacje do obróbki paliwa, naczynia wzbiorcze
do instalacji centralnego ogrzewania, podgrzewacze, natryski, prysznice, kabiny natryskowe, urządzenia do nawadniania w rolnictwie, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, lampy nurkowe, grzałki
nurnikowe, aparatura do oczyszczania gazu, aparatura do oczyszczania
oleju, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia
do oczyszczania ścieków, odmrażacze do pojazdów, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, instalacje do odsalania wody morskiej, aparatura do odymiania nie do celów medycznych, ogrzewacze
stóp elektryczne lub nieelektryczne, elektryczne ogrzewacze stóp,
elektrycznie ogrzewane dywany, kotły ogrzewanie, urządzenia
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania, żarniki elektryczne do ogrzewania, urządzenia
do ogrzewania akwariów, odpowietrzniki nieautomatyczne do instalacji ogrzewania parowego, instalacje do ogrzewania pojazdów, instalacje do ogrzewania wodnego, urządzenia do oczyszczania olei, urządzenia do opalania się, opiekacze do chleba, oprawki do lamp elektrycznych,
osprzęt do palników gazowych, osprzęt do wanien, osuszacze, oszczędzacze paliwa, urządzenia i instalacje do oświetlania, urządzenia
do oświetlania pojazdów, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe,
aparaty do suszenia owoców, ozdobne wodotryski, popielniki do paleniska, ruszty do paleniska, wyposażenie do paleniska, palniki, palniki
acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki do lamp, nakładki do palników gazowych, palniki kuchenek, palniki laboratoryjne, palniki na alkohol, palniki naftowe, palniki olejowe, palniki żarowe, instalacje do wytwarzania pary, zasobniki pary, parniki, parowniki, pasteryzatory,
aparatura do suszenia paszy, armatura do pieca, urządzenia do załadunku pieców, zbiorniki chłodzące piece, urządzenia grzewcze, piece
dentystyczne, piece do spopielania, piece inne niż do użytku laboratoryjnego, piece słoneczne, piecyki do podgrzewania wody, piekarniki,
piekarniki inne niż do użytku laboratoryjnego, piece piekarskie, pisuary,
płuczki gazowe, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych,
płyty grzejące, płyty grzejne, pochodnie, instalacje do podgrzewaczy,
elektryczne podgrzewacze butelek dla niemowląt, podgrzewacze
do kąpieli, podgrzewacze łóżek, podgrzewacze narzędzie z żelaza,
podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody,
aparatura do podgrzewania wody, instalacje do automatycznego podlewania, poduszki elektryczne do celów leczniczych, instalacja grzewcza w pojazdach, instalacja klimatyzacyjna, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, reflektory do pojazdów, światła do pojazdów,
urządzenia grzejne przeciw roszeniu, zamarzaniu szyb w pojazdach,
urządzenia oświetleniowe w pojazdach,, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, instalacje do polimeryzacji, pompy cieplne, popielniki
do paleniska, automatyczne instalacje do transportu popiołu, aparatura do dezodoryzacji powietrza, instalacje do filtrowania powietrza,
podgrzewacze powietrza, sterylizatory powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura na gorące powietrze, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, zawory regulujące poziom
w zbiornikach, kotły do pralni, parowe prasowacze, lampy do aparatów
projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów
leczniczych, przewody, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, wieże rafineryjne do destylacji, reaktory jądrowe, reflektory
do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, armatura
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, regulacja wyciągów, palniki na ropę naftową, światła do rowerów, rozpraszacz światła, rozpylacze, rożen, kamienie wulkaniczne przeznaczone do pieczenia na ruszcie rożen, pręty do rożna,
rury, rury do lamp, rury kotłowe centralnego ogrzewania, ruszty, ruszty
paleniskowe, ruszty piecowe, reflektory do samochodu, światła do samochodów, urządzenia antyoślepieniowe do samochodu, instalacje
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i aparatura sanitarna, instalacje do sauny, sedesy, skrzynie na lód, aparaty do suszenia słodu, elektryczny sprzęt kuchenny, instalacja oświetleniowa do statków powietrznych, jednorazowe woreczki do sterylizacji,
sterylizatory, sterylizatory powietrzne, grzejniczki do stóp, elektryczne
lub nieelektryczne grzejniczki do stóp, suszarki, elektryczne suszarki
do bielizny, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane
przy umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia do suszenia rąk przy umywalkach, szafy chłodnicze,
wykładzina z pieców z szamota, szkła do lamp, szperacze, szuflady piecowe, elektryczne szybkowary, szybkowary ciśnieniowe elektryczne,
instalacje do oczyszczania wód ściekowych, dozowniki na środki dezynfekujące do toalet, światła do pojazdów, światła rowerowe, świeczniki, żyrandole, talerze, termofory, toalety, tostery, maszyny do suszenia
tytoniu, urządzenia do ujęcia wody, umywalki, urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do kąpieli, urządzenia do odwadniania odpadków spożywczych, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych, urządzenia
do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody,
urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia
zasilające kotły grzewcze, płuczki ustępowe, ustępy przenośne, uszczelki do kranów wodociągowych, aparatura i urządzenia do uzdatniania
wody, formy do wypiekania wafli, elektryczne wanny do nasiadówek,
wanny łazienkowe, wyposażenie wanny łazienkowej, wanny z wirowym ruchem wody, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, aparatura do wentylacji, instalacje do wentylacji pojazdów,
wyciągi wentylacyjne, wentylatory, wentylatory elektryczne do użytku
osobistego, węgiel do lamp łukowych, wężownice, wieże raniferyjne
do destylacji, urządzenia do tworzenia wirów w wodzie, aparatura
i urządzenia do uzdatniania, armatura regulacyjna i zabezpieczające
do urządzeń wodnych, instalacje do dystrybucji wodnych, instalacje
do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrzewacze wodne, sterylizatory do wody, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do ujęcia wody, instalacje centralnego ogrzewania na gorącą wodę, instalacja do odsalania wody morskiej, filtry do wody pitnej,
zbiorniki ciśnieniowe wody pod ciśnieniem, wodociągowe instalacje,
palniki wodorotlenowe, woreczki jednorazowe przeznaczone do sterylizacji, regulatory do wyciągów, zasuwy do wyciągów, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne w laboratoriach, wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn, wyposażenie paleniska,
wyposażenie piekarników, zamrażarki, zapalarki do gazu, zapalniczki,
urządzenia ogrzewające zapobiegające zaparowywaniu szyb w pojazdach, zasobniki ciepła, zasobniki pary, zasuwy kominowe, zaślepki
do grzejników, zawory kanalizacyjne, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne, zbiorniki ciśnieniowe wody, zbiorniki do płuczek
ustępowych, zlewozmywaki, elektryczne żarniki do lamp, elektryczne
żarniki do ogrzewania, palniki żarowe, żarówki elektryczne, 17 akrylowe żywice, gumowe zderzaki amortyzujące, arkusze azbestowe, arkusze z celulozy regenerowanej inne niż do pakowania, arkusze z wiskozy
inne niż do pakowania, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, azbest, tektura azbestowa, kurtyny bezpieczeństwa
z azbestu, płótno azbestowe, powłoki azbestowe, szczeliwo azbestowe, tkaniny azbestowe, włókna azbestowe, azbestowe płytki dachowe,
filc azbestowy, papier azbestowy, balata, bariery pływające zatrzymujące zanieczyszczenia, bawełniana wata do uszczelniania, azbestowe
kurtyny bezpieczeństwa, węże brezentowe, celuloza (octan) półprzetworzony, giętkie przewody do chłodnic pojazdów, ciekły kauczuk, materiały stosowane w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne, uszczelki do cylindrów, dielektryki, druty z tworzyw
sztucznych do zgrzewania, materiały dźwiękoszczelne, formy z ebonitu, ebonit, przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienniczych, izolatory do przewodów elektrycznych, farby izolacyjne, fibra, filc azbestowy, filc izolacyjny,
materiały filtracyjne, folia z celulozy regenerowanej inna niż do pakowania, przyciemniające folie do okien, izolacyjne folie metalowe, folie
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, formy ebonitowe, formy wulkanitowe,
giętkie przewody niemetalowe, guma do bieżnikowania opon, guma
surowa lub przetworzona, korki gumowe, tuleje gumowe do osłony
części maszyn, gumowe nakładki do ułatwienia odkręcania wieczek
słoików, gutaperka, półprodukty na okładziny do hamulców, substancje przeciwwilgociowe do izolacji budynków, materiały izolacyjne, oleje
izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne,
zaprawy izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izolacyj-

ny, papier izolacyjny, izolatory, izolatory do przewodów elektrycznych,
izolatory do kabli, kauczuk syntetyczny, kit, izolatory dla linii kolejowych, papier do kondensatorów elektrycznych, porycia z kory jako izolacja akustyczna, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, azbestowe kurtyny bezpieczeństwa, piankowe podpórki i osłonki do nasadzeń
kwiatów, lateks, liny gumowe, materiały ciepłochronne, mika, surowiec
lub półprodukty, wełna mineralna, gumowe nici nie dla włókiennictwa,
nici z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony
do rur, półprzetworzony octan celulozy, ognioodporne materiały izolacyjne, ograniczniki gumowe, okładziny sprzęgieł, półprodukty na okładziny hamulców, przyciemniające folie do okna, oleje izolacyjne, opaski
przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, materiały do pakowania z gumy lub tworzyw sztucznych, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, plomby, podkładki z gumy lub fibry,
węże do podlewania, uszczelki do połączenia, związki chemiczne
do uszczelniania przecieków, giętkie przewody niemetalowe, taśmy
przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, wypełnienia do rozprężnych złączy, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur,
zbrojenia niemetalowe do rur, niemetalowe złączki do rur, taśmy samoprzylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, niemetalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, okładziny
do sprzęgła, surowa lub półprzetworzona guma, żywice syntetyczne,
wata szklana do izolacji, włókno szklane do izolacji, sztuczne żywice,
taśmy uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny izolacyjne, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, torby z gumy do pakowania, oleje izolacyjne do transformatorów, folie z tworzywa sztucznego nie do pakowania, włókna z tworzywa sztucznego nie dla włókiennictwa, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki, uszczelki do rur, materiały
uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, pierścienie
uszczelniające, materiały na uszczelnienia okien i drzwi, wełna żużlowa,
włókna węglowe nie do celów włókienniczych, węże z materiałów tekstylnych, substancje do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, włókna
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, uszczelnienia wodoodporne, pierścienie wodoszczelne, wulkanit, wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zaprawy izolacyjne, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub
z fibry, niemetalowe zbrojenia do rur, druty do zgrzewania z tworzyw
sztucznych, niemetalowe złączki rur, 19 piasek do akwariów, żwir
do akwariów, akwaria, alabaster, alabastrowe szkło, altany, asfalt, nawierzchnie asfaltowe, zaprawa azbestowa, cement azbestowy, balustrady, baraki, baseny kąpielowe, drewno na klepkę bednarską, niemetalowe belki, belki policzkowe, niemetalowe wangi, beton, niemetalowe
szalunki do betonu, betonowe elementy budowlane, szkło bez odpryskowe, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumy, boazeria niemetalowa, boazerie, niemetalowe kołowrotowe bramki wejściowe, niemetalowe bramy, bruki odblaskowe,
niemetalowe budki telefoniczne, tektura budowlana, drewno budowlane, niemetalowe konstrukcje budowlane, niemetalowe płyty budowlane, szkło budowlane, niemetalowe materiały budowlane, kamień
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
niemetalowe budynki przenośne, glina ceglarska, cegły cement, płyty
cementowe, powłoki cementowe ognioodporne, niemetalowe chlewy,
niemetalowe ramy dla cieplarni, niemetalowe przewody ciśnieniowe,
brykiety z wytłoków z trzciny cukrowej, niemetalowe pachołki do cumowania, niemetalowe pomosty pływające do cumowania, krokwie
dachowe, łupki dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe, dachówki
holenderskie, niemetalowe dachówki, niemetalowe konstrukcje pokrycia dachów, deski, niemetalowe rury drenażowe, drewniane deski podłogowe, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania
przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, drewno obrobione, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania drogi, materiały do budowy i pokryć drogi, materiały do pokryć nawierzchni drogi,
materiały wiążące do naprawy drogi, nawierzchnie drogowe odblaskowe, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe, niemetalowe drzwi, niemetalowe drzwiowe futryny, niemetalowe ościeżnice
drzwiowe, niemetalowe płyty drzwiowe, niemetalowe dźwigary, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, glina garncarska,
geotekstylia, gips, glina, glina garncarska, granit, granulat szklany
do znakowania dróg, niemetalowe gretingi, niemetalowe grobowce,
niemetalowe groby lub nagrobki, niemetalowe groby, niemetalowe
profile do grzęd i gzymsów, niemetalowe gzymsy, niemetalowe drzwi
harmonijkowe, szkło izolacyjne, wyroby kamieniarskie, materiały wiążące do produkcji kamienia, kamienie żaroodporne, kamień, kamień
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żużlowy, rury kamionkowe, niemetalowe kanały dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej, kesony dla budownictwa podwodnego, kruszywo klinkier, niemetalowe podkłady kolejowe, obudowy kominkowe, niemetalowe
deflektory kominowe, niemetalowe nasady kominowe, niemetalowe
przedłużacze kominowe, niemetalowe trzony kominowe, niemetalowe
kominy, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, korek, kostka brukowa drewniana, niemetalowe kratownice, niemetalowe
kraty, kreda, kryształ górski, krzemionka, ksylolit, niemetalowe kształtki
nitowe rozgałęzień i owe, niemetalowe kształtowniki, niemetalowe
kurniki, kwarc, niemetalowe legary kolejowe, niemetalowe listwy, murowane skrzynki na listy, piasek litograficzny, lodowiska, łupek twardy,
dachówka łupkowa, lodowiska, proszek łupkowy, cement magnezjowy,
niemetalowe malarskie komory natryskowe, margiel wapienny, marmur, niemetalowe maszty, niemetalowe maszty dla linii elektroenergetycznych, niemetalowe moskitiery, mozaiki dla budownictwa, niemetalowe nadproża, nagrobki, nagrobki lub groby, nagrobki niemetalowe,
niemetalowe stele nagrobkowe, nawierzchnie odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe oblicówki dla budownictwa, niemetalowe obudowy grobów lub grobowców, bariery ochronne drogowe niemetalowe, niemetalowe formy odlewnicze, niemetalowe słupy
ogłoszeniowe, glina ogniotrwała, niemetalowe budowlane materiały
ogniotrwałe, cementowe powłoki ogniotrwałe, niemetalowe żeberkowane ogrodzenia, niemetalowe ramy okienne, szkło okienne dla budownictwa, szkło okienne z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, niemetalowe okiennice, drewniane okładziny, niemetalowe okładziny dla
budownictwa, niemetalowe okna, okna witrażowe, niemetalowe okrycia dla budownictwa, oliwin dla budownictwa, pak, cement do budowy paleniska, niemetalowe palisady, niemetalowe tablice pamiątkowe,
papa, parkiety, płytki, niemetalowe urządzenia do parkowania rowerów, piasek z wyjątkiem piasku formierskiego, piasek litograficzny, piaskowiec dla budownictwa, cement do budowy pieców hutniczych,
niemetalowe platformy podwodne, płoty, niemetalowe parkany, niemetalowe płytki dla budownictwa, niemetalowe płytki podłogowe,
niemetalowe płyty budowlane, odblaskowe płyty drogowe, niemetalowe płyty nagrobne, niemetalowe płyty, baseny pływackie, niemetalowe podkłady, niemetalowe podłogi, podłogowe płyty parkietowe,
niemetalowe podpory, niemetalowe pokrycia dachowe zawierające
ogniwa fotoelektryczne, pokrycia dachowe z gontów, niemetalowe pokrycia dla budownictwa, niemetalowe pomniki, niemetalowe pomosty
prefabrykowane, popiersia z kamienia betonu lub marmuru, porfir, posągi z kamienia, betonu lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub
marmuru, powłoki, niemetalowe domy prefabrykowane, niemetalowe
profile dla budownictwa, niemetalowe profile do gzymsów, niemetalowe przewody ciśnieniowe, wanienki dla ptaków, niemetalowe ptaszarnie, niemetalowe platformy wyrzutni rakiet, niemetalowe urządzenia
parkingowe dla rowerów, niemetalowe rury spustowe, niemetalowe
sztywne rury, niemetalowe rury drenażowe, niemetalowe rury wodociągowe, niemetalowe rusztowania, niemetalowe rynny dachowe, niemetalowe stopnie, niemetalowe schody, niemetalowe silosy, skały wapienne, sklejka, niemetalowe sklepienia grobów, niemetalowe okna
skrzynkowe, słupy cementowe, niemetalowe słupy, niemetalowe słupy
dla linii elektroenergetycznych, smoła, smoła powęglowa, taśmy smołowane dla budownictwa, niemetalowe rury, niemetalowe stajnie, niemetalowe belki stropowe, niemetalowe sufity, nieświecące tablice sygnalizacyjne, niemetalowe niemechaniczne szalówki, niemetalowe
szalunki do betonu, żaroodporne kruszywo, szklany granulat do znakowania dróg, niemetalowe ramy dla szklarni, niemetalowe przenośne
szklarnie, szkło alabastrowe, szkło budowlane, szkło walcowane dla
budownictwa, sztuczny kamień, szyny winylowe, niemetalowe ścianki
działowe, niemetalowe ścianki palowe, niemetalowe szczelne ścianki,
niemetalowe pokrycia ściany, niemetalowe ścieki uliczne, niemetalowe
płytki ścienne dla budownictwa, niemetalowe okładziny ścienne dla
budownictwa, niemetalowe tablice nagrobkowe, tarcica, pawilony targowe, tektura budowlana, niemetalowe kabiny telefoniczne, niemetalowe słupy telegraficzne, terakota, tłuczeń, trzcina, tuf wapienny, tynk,
wapień, wapno, materiały wiążące do produkcji brykietów, niemetalowe pokrywy do włazów, niemetalowe rury wodociągowe, niemetalowe zawory wodociągowe, niemetalowe konstrukcje wolnostojące
chroniące przed słońcem, niemetalowe wykładziny dla budownictwa,
niemetalowe wykończeniowe elementów dachów, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, niemetalowe zawory przewodów drenażowych i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki marmurowe, niemetalowe zbrojenia dla
budownictwa, niemechaniczne niemetalowe nieświecące znaki drogo-
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we, niemetalowe nieświecące znaki, nieświecące znaki, niemetalowe
niemechaniczne i nietkane żaluzje, niemetalowe żaluzje, żużel, kamień
żużlowy, żwir, 38 agencje informacyjne, agencje prasowe, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, informacja o telekomunikacji,
przekazywanie on-line kartek z życzeniami, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, łączność za pomocą telefonii komórkowej, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji, poczta
elektroniczna, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przydzielenie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, łączność za pomocą telefonów, łączność za pomocą telegramów, transmisja
poprzez telewizje kablową, łączność poprzez terminale komputerowe,
transmisja plików cyfrowych, transmisja poprzez telewizje kablową,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie forów internetowych, udostępnianie internetowych chatroomów, udostępnianie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, usługi teleksowe, usługi wideokonferencji,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci
komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń do telekopiowania, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych.

(111) 330190
(220) 2013 03 29
(210) 412373
(151) 2019 09 26
(441) 2013 07 08
(732) BRIDGE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bridge
(540)

(591) szary, żółty
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, degustacji, prezentacji, aukcji publicznych,
reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz
innych środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktualnianie i wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie
powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach,
wystawach, pokazach towarów, pośrednictwo handlowe, kojarzenie
interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami,
usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public relations, usługi
marketingowe, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych,
doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja
personelu, pośrednictwo pracy, działalność rachunkowa i księgowa,
pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie i transkrypcja
danych oraz innych materiałów i elementów do komputerowych
baz danych i innych zbiorów informatycznych, przetwarzanie, pobieranie i wtórne wykorzystywanie danych oraz innych materiałów
i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie
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danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych
i innych zbiorach informatycznych, reprodukcja elektronicznych
nośników danych, promocja, optymalizacja i pozycjonowanie stron
internetowych,, 38 agencje prasowe i informacyjne, emisja programów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie informacji
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, komputerowe listy i fora dyskusyjne, ogłoszenia elektroniczne, przyjmowanie zamówień towarów i usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość, usługi telekomunikacyjne,
promocja, optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych,, 42
agencje graficzne, projektowanie graficzne, projektowanie i rozwój
komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, tworzenie, aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i tworzenie prezentacji multimedialnych, projektowanie, tworzenie oraz utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, hosting, projektowanie, tworzenie oraz utrzymywanie systemów
obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, obsługa baz danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe,
45 zarządzanie prawami własności intelektualnej, usługi związane
z bezpieczeństwem własności intelektualnej.

(111) 330191
(220) 2013 05 20
(210) 414432
(151) 2020 02 13
(441) 2013 09 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MERX D.
MIGACZ, K. PORĘBA SPÓŁKA JAWNA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	YUDOR
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 anteny, anteny CB, anteny radiowe, anteny samochodowe, anteny telekomunikacyjne, aparatura dla radiokomunikacji przenośnej, aparaty radiowe i telewizyjne, aparatura do pomiarów precyzyjnych, aparatura do przetwarzania i przechowywania informacji,
audiowizualne urządzenia do nauki, baterie elektryczne, galwaniczne
i słoneczne, bramki magnetyczne, czytniki magnetyczne i optyczne,
detektory, domofony, vïdeo-domofony, dyktafony, dyski kompaktowe, dyski magnetyczne, dyskietki, dzwonki alarmowe i ostrzegające, elektroniczne tablice ogłoszeń, elektroniczne układy regulacji,
elektroniczne urządzenia nagrywające, identyfikatory magnetyczne,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interfejsy, kamery filmowe i kamery wideo, kamery wizyjne, karty magnetyczne, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe programy
systemu operacyjnego, kontrolno-sterująca aparatura elektryczna,
lasery nie do celów medycznych, liczniki, lornetki, lunety, lupy, lusterka
optyczne, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, maszyny mówiące, megafony, mikrofony, mikroskopy, modemy, monitory, myszy
komputerowe, nadajniki telekomunikacyjne, odbiorniki i akcesoria
GPS, oprogramowanie komputerów, osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych, pagery, pamięci komputerowe, peryferyjne urządzenia
komputerowe, płyty (dyski) z nagraniami, pomiarowe urządzenia
elektryczne, powłoki identyfikacyjne przewodów elektrycznych, przekaźniki sygnałów elektrycznych i elektronicznych, przełączniki, radia
CB, radia dwukierunkowe, radia o krótkim zasięgu z tunerem AM/FM
oraz opcją informującą o pogodzie i sytuacji na drogach, radia GMRS
o większym zasięgu, radia dla statków, sieci komputerowe, skanery,
sprzęt telefoniczny przewodowy i bezprzewodowy, systemy antywłamaniowe, systemy podglądu, systemy przeciwpożarowe, telekopiarki,
telewizory, telewizja przemysłowa, urządzenia alarmowe, urządzenia
automatyczne wyzwalane przez wrzucenie monety lub żetonu, urządzenia kontrolne, urządzenia elektroniczne i magnetyczne do otwierania drzwi, urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do nawigacji
pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia nadawczo-odbiorcze CB, urządzenia i przyrządy geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, kontrolne, do nauczania, optyczne, do ważenia,
pomiarowe, ratunkowe, sygnalizacyjne, żeglarskie, urządzenia tele-

komunikacyjne, urządzenia do telekomunikacji bezprzewodowej,
urządzenia i systemy audiowizualne do monitoringu pomieszczeń,
budynków i terenów otwartych, urządzenia do zdalnego sterowania,
urządzenia do zapisu, odtwarzania i przetwarzania dźwięku i obrazu,
urządzenia i instalacje do monitorowania, przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe, zestawy sprzętu do przetwarzania informacji, 35 eksponowanie następujących towarów pozwalające nabywcy je oglądać
i kupować w sklepie internetowym oraz w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej: anteny, anteny CB, anteny radiowe, anteny samochodowe, anteny telekomunikacyjne, aparatura dla radiokomunikacji
przenośnej, aparaty radiowe i telewizyjne, aparatura do pomiarów
precyzyjnych, aparatura do przetwarzania informacji, audiowizualne
urządzenia do nauki, baterie elektryczne, galwaniczne i słoneczne,
bramki magnetyczne, czytniki magnetyczne i optyczne, detektory,
domofony, video-domofony, dyktafony, dyski kompaktowe, dyski
magnetyczne, dyskietki, dzwonki alarmowe i ostrzegające, elektroniczne tablice ogłoszeń, elektroniczne układy regulacji, elektroniczne urządzenia nagrywające, identyfikatory magnetyczne, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interfejsy, kamery filmowe i kamery wideo, kamery wizyjne, karty magnetyczne, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe programy
systemu operacyjnego, kontrolno-sterująca aparatura elektryczna,
lasery nie do celów medycznych, liczniki, lornetki, lunety, lupy, lusterka
optyczne, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, maszyny mówiące, megafony, mikrofony, mikroskopy, modemy, monitory, myszy
komputerowe, nadajniki telekomunikacyjne, odbiorniki i akcesoria
GPS, oprogramowanie komputerów, osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych, pagery, pamięci komputerowe, peryferyjne urządzenia
komputerowe, płyty (dyski) z nagraniami, pomiarowe urządzenia elektryczne, powłoki identyfikacyjne przewodów elektrycznych, przekaźniki sygnałów elektrycznych i elektronicznych, przełączniki, przyrządy i urządzenia elektryczne, elektroniczne, fotograficzne, kontrolne,
pomiarowe, sygnalizacyjne, radia CB i osprzęt do nich, radia dwukierunkowe, radia o krótkim zasięgu z tunerem AM/FM oraz z opcją informującą o pogodzie i sytuacji na drogach, radia GMRS o większym
zasięgu, radia dla statków, sieci komputerowe, skanery, sprzęt telefoniczny przewodowy i bezprzewodowy, sprzęt komputerowy i osprzęt
komputerowy oraz urządzenia podłączane do komputera, systemy
antywłamaniowe, systemy podglądu, systemy przeciwpożarowe, telekopiarki, telewizja przemysłowa, urządzenia alarmowe, urządzenia
automatyczne wyzwalane przez wrzucenie monety lub żetonu, urządzenia kontrolne, urządzenia elektroniczne i magnetyczne do otwierania drzwi, urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do nawigacji
pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia nadawczo-odbiorcze CB, urządzenia i przyrządy geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, kontrolne, do nauczania, optyczne, do ważenia,
pomiarowe, ratunkowe, sygnalizacyjne, żeglarskie, urządzenia radiowo-telewizyjne oraz osprzęt do nich, urządzenia telekomunikacyjne,
urządzenia do telekomunikacji bezprzewodowej, urządzenia i systemy audiowizualne do monitoringu pomieszczeń, budynków i terenów
otwartych, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do zapisu,
odtwarzania i przetwarzania dźwięku i obrazu, urządzenia i instalacje
do monitorowania, przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe, zestawy
sprzętu do przetwarzania informacji, bezpośrednia reklama on-line
w sieci komputerowej i telekomunikacyjnej, bezpośrednia usługa zamawiania towarów i usług za pośrednictwem komputera, telefonu lub
radioodbiorników CB, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, również
drogą on-line z elektronicznych lub komputerowych baz danych lub
z Internetu, dostarczanie informacji przez sieci telekomunikacyjne i internetowe w celach reklamowych i handlowych, dystrybucja towarów
w celach reklamowych, informacja handlowa i sporządzanie opinii
handlowych, marketing bezpośredni, monitoring mediów reklamowych, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, opracowanie
interaktywnego panelu informacyjnego do dystrybucji, promocji
i sprzedaży, opracowanie i realizacja kampanii reklamowych, kampanii promocyjnych i kampanii public relations, planowanie i zakup
mediów reklamowych, pośrednictwo w umowach kupno-sprzedaż,
projektowanie i wykonywanie materiałów promocyjnych dla sprzedaży produktów i usług, przygotowanie i realizacja działań reklamowych
i promocyjnych z zakresu marketingu bezpośredniego, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
sondaże i badania opinii publicznej, sporządzanie statystyk, także
on-line, uaktualnianie materiałów reklamowych, wykonywanie usług
przyjmujących postać danych tekstu, obrazu, dźwięku przy zastoso-
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waniu sieci komputerowej lub telekomunikacyjnej, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiału reklamowego, 37 instalacja, konserwacja i naprawy telewizji przemysłowej,
systemów sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, systemów kontroli
dostępu, instalacja, konserwacja i naprawy sieci teleinformatycznych.

(111) 330192
(220) 2013 09 14
(210) 418983
(151) 2020 03 06
(441) 2013 12 23
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LECH FREE BEZALKOHOLOWY NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PIWNY
SMAK
(540)

(591) zielony, szary, biały, czerwony
(531) 03.04.11, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa bezalkoholowego.
(111) 330193
(220) 2013 10 22
(210) 420650
(151) 2020 02 26
(441) 2014 02 03
(732) TRZECIAK-ODUS LAURA LAURA TRZECIAK-ODUS SEPTYK,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCZAR
(540)

(591) granatowy, brązowy, ciemnoniebieski, szary, zielony, biały, żółty
(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety, leki ziołowe.
(111) 330194
(220) 2013 10 24
(210) 420763
(151) 2017 12 13
(441) 2014 02 03
(732)	SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GARDEN BELTS
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 paski klinowe do: maszyn, urządzeń, silników, wentylatorów, prądnic.
(111) 330195
(151) 2020 03 19

(220) 2014 04 30
(441) 2014 08 18

(210) 428069
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(732) BSH Hausgeräte GmbH, Monachium (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) galaxy
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 7 odkurzacze, węże i ssawki do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, turboszczotki, urządzenia do czyszczenia podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania płynnych zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, układy ssące, układy ssące
napędzane silnikami elektrycznymi, elektryczne układy ssące, urządzenia elektryczne do prania dywanów, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, przyrządy
elektryczne do woskowania i polerowania butów, torby do odkurzaczy, elektryczne urządzenia do mycia, urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania (elektryczne), instalacje centralne do odpylania
próżniowego do celów czyszczących, instalacje odpylające do czyszczenia, części zamienne do wyżej wymienionych artykułów.
(111) 330196
(220) 2014 10 07
(210) 434218
(151) 2020 03 11
(441) 2015 01 19
(732)	SLM SOLUTIONS GROUP AG, LÜBECK (DE)
(540) (znak słowny)
(540)	SLM
(510), (511) 6 stopy do produkcji żelaza, stopy do produkcji stali, stale
stopowe, żelazo stopowe, stopy metali nieszlachetnych, stopy metalu zawierające wapń i aluminium, stopy metalu, stopy niklu, stopy
używane w odlewnictwie, aluminium, stopy aluminium, stopy do lutowania, brąz (spiż), kadm, stale węglowe, żeliwo, staliwo węglowe,
stopy odlewnicze, żeliwo chromowe, chrom, kobalto-chrom, kobalt
(surowy), stopy metali nieszlachetnych, metale nieszlachetne, metale
nieszlachetne i ich stopy, w tym stal nieszlachetna, miedź (w stanie surowym i wstępnie obrobiona), żelazochrom, stopy żelaza, żelazotytan,
żelazowce (metale żalazawe), mosiądz wysokoniklowy, german, beryl,
hafn, ind, żelazo, stopy żelaza z węglem, stopy ołowiowo-cynowe,
limonit, magnez, stopy magnezu, mangan, metale, molibden, żelazo molibdenowe, nikiel, stopy niklu, mosiądz wysokoniklowy, stopy
na osnowie niklu i chromu, niob, metale nieżelazne, stopy metali nieżelaznych, stale powlekane, proszki metalowe używane w produkcji,
metale w postaci proszku do drukarek 3D, metale samozapalne, żelazo
krzemowe, stopy stali, stal w stanie surowym i wstępnie przetworzona,
tantal, tantal i jego stopy, cyna i jej stopy, tytan i jego stopy, żelazo tytanowe, tombak, nieprzetworzone i wstępnie przetworzone materiały
metalowe, żaden z wyżej wymienionych towarów nie jest przeznaczony do obróbki metalowych powierzchni i elementów konstrukcyjnych
oraz do stosowania w odniesieniu do rur i systemów rurowych, 35
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w odniesieniu do następujących towarów: stopy do produkcji żelaza, stopy do produkcji stali, stale
stopowe, żelazo stopowe, stopy metali nieszlachetnych, stopy metalu zawierające wapń i aluminium, stopy metalu, stopy niklu, stopy
używane w odlewnictwie, aluminium, stopy aluminium, stopy do lutowania, brąz (spiż), kadm, stale węglowe, żeliwo, staliwo węglowe,
stopy odlewnicze, żeliwo chromowe, chrom, kobalto-chrom, kobalt
(surowy), stopy metali nieszlachetnych, metale nieszlachetne, metale
nieszlachetne i ich stopy, w tym stal nieszlachetna, miedź (w stanie surowym i wstępnie obrobiona), żelazochrom, stopy żelaza, żelazotytan,
żelazowce (metale żalazawe), mosiądz wysokoniklowy, german, beryl,
hafn, ind, żelazo, stopy żelaza z węglem, stopy ołowiowo-cynowe,
limonit, magnez, stopy magnezu, mangan, metale, molibden, żelazo molibdenowe, nikiel, stopy niklu, mosiądz wysokoniklowy, stopy
na osnowie niklu i chromu, niob, metale nieżelazne, stopy metali nieżelaznych, stale powlekane, proszki metalowe używane w produkcji,
metale w postaci proszku do drukarek 3D, metale samozapalne, żelazo
krzemowe, stopy stali, stal w stanie surowym i wstępnie przetworzona, tantal, tantal i jego stopy, cyna i jej stopy, tytan i jego stopy, żelazo
tytanowe, tombak, nieprzetworzone i wstępnie przetworzone materiały metalowe, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w odniesieniu
do części form, w szczególności form z metalu, ceramiki, tworzyw
sztucznych i materiału kompozytowego, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w odniesieniu do urządzeń do przerobu materiału suro-

80

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 13/2020

wego, w szczególności proszku metalowego, proszku ceramicznego,
sproszkowanych tworzyw sztucznych i sproszkowanego materiału
kompozytowego, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w odniesieniu do urządzeń do przerobu materiału surowego przy użyciu lasera,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w odniesieniu do urządzeń
odlewniczych, w szczególności urządzeń do odlewnictwa próżniowego i odlewnictwa metodą traconego wosku, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w odniesieniu do narzędzi mechanicznych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w odniesieniu do urządzeń do sterowania, w szczególności naukowych, elektrycznych i optycznych urządzeń do sterowania urządzeniami do przerobu materiału surowego,
w szczególności proszku metalowego, proszku ceramicznego, sproszkowanych tworzyw sztucznych i sproszkowanego materiału kompozytowego, urządzeniami do przerobu materiału surowego przy użyciu
lasera, urządzeniami odlewniczymi, w szczególności urządzeniami
do odlewnictwa próżniowego i odlewnictwa metodą traconego wosku, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w odniesieniu do urządzeń
pomiarowych, w szczególności naukowych, elektrycznych i optycznych urządzeń pomiarowych stosowanych w urządzeniach do przerobu materiału surowego, w szczególności materiału w proszku, w tym
proszku metalowego, proszku ceramicznego, sproszkowanych tworzyw sztucznych i sproszkowanego materiału kompozytowego, urządzeniach do przerobu materiału surowego przy zastosowaniu lasera,
urządzeniach odlewniczych, w szczególności urządzeniach do odlewnictwa próżniowego i odlewnictwa metodą traconego wosku, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, w tym do sterowania urządzeniami do przerobu
materiału surowego, w szczególności materiału w proszku, w tym
proszku metalowego, proszku ceramicznego, sproszkowanych tworzyw sztucznych i sproszkowanego materiału kompozytowego, urządzeniami do przerobu materiału surowego przy zastosowaniu lasera,
urządzeniami odlewniczymi, w szczególności urządzeniami do odlewnictwa próżniowego i odlewnictwa metodą traconego wosku, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, w tym do urządzeń do sterowania opartych na danych z trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania (3D CAD), usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w odniesieniu
do nośników danych do oprogramowania komputerowego, w tym
do urządzeń do sterowania przerobem surowego materiału, w szczególności materiału w proszku, w tym proszku metalowego, proszku ceramicznego, sproszkowanych tworzyw sztucznych i sproszkowanego
materiału kompozytowego, do urządzeń odlewniczych, w szczególności urządzeń do odlewnictwa próżniowego i odlewnictwa metodą
traconego wosku, oraz do sterowania urządzeniami opartymi na danych z trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania (3D CAD), żadna z wyżej wymienionych usług nie dotyczy obróbki
metalowych powierzchni i elementów konstrukcyjnych, oraz rur i systemów rurowych.

(111) 330197
(220) 2014 10 20
(210) 434651
(151) 2020 01 29
(441) 2015 02 02
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) plus tv
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia
do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, programy komputerowe, aplikacje
do usług medialnych, aplikacje na telefony komórkowe, aplikacje
na urządzenia mobilne, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu
a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub
statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi
w zakresie: reklamy, działalności informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji, organizacji wystaw lub targów
handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży
poprzez telefon i Internet, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, usługi telekomunikacyjne on line polegające na umożli-

wieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów
pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży,
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania umów, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te towary
i usługi, w szczególności: z katalogu różnych artykułów lub usług,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej
oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet,
telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów
satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania
dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej,
zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia:
stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi streamingu, transmisja danych za pośrednictwem sieci
komunikacji elektronicznej, audiowizualne usługi medialne, usługi
telewizyjne, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, transmisja
programów radiowych, usługi transmisji programów telewizyjnych
i radiowych, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem:
multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu,
prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi
świadczone drogą elektroniczną, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję.

(111) 330198
(220) 2014 12 18
(210) 436963
(151) 2020 03 12
(441) 2015 03 30
(732) ZEIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEIT sp. z o.o.
(540)

(531) 27.05.05
(510), (511) 36 usługi maklerskie związane z rynkiem papierów
wartościowych i towarów giełdowych, doradztwo w sprawach
finansowych i ubezpieczeniowych, usługi agentów i brokerów
ubezpieczeniowych, usługi leasingu finansowego, usługi związane
z zarządzaniem funduszami ubezpieczeniowymi majątkowymi, losowymi, zdrowotnymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
administrowanie nieruchomości, zarządzanie, wynajem, dzierżawa
nieruchomości, 45 usługi prawne, doradztwo prawne .
(111) 330199
(220) 2016 09 12
(210) 461371
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 19
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSAT SPORT FIGHT
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(540)

(591) biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 25.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, dyski kompaktowe CD-ROM, gry komputerowe, anteny,
dekodery, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, podkładki pod myszy komputerowe,
pokrowce na laptopy, przenośne odtwarzacze mediów, publikacje
elektroniczne ładowalne, translatory elektroniczne kieszonkowe, filmy rysunkowe animowane, filmy kinematograficzne naświetlone, 16
kalendarze, książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe,
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, torby
papierowe, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, koperty i woreczki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, 25 odzież,
nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 32 napoje bezalkoholowe, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, oferowanie towarów z myślą
o osobach trzecich zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, nagrań opublikowanych utworów, sprzętu elektronicznego do odbioru
programów radiowych i telewizyjnych, przeglądów prasy i sprzętu
telekomunikacyjnego, nośników formatów MP3, tak by umożliwić
ich obejrzenie i dokonanie zakupu za pośrednictwem sieci komputerowej, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie aukcji publicznych, badania opinii publicznej, badania rynku, reklamy
na rzecz osób trzecich, informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, przeglądów prasy, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: zarządzania kontami abonentów, 38 usługi
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez
terminale komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej,
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, prowadzenia forów, przydzielania
dostępu do światowej sieci komputerowej, 41 produkcja filmów,
programów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie konkursów
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
online, kursy korespondencyjne, edukacja za pośrednictwem telewizji, radia, sieci komputerowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne,
studia nagrań, obsługa sal kinowych, pisanie scenariuszy, organizowanie i realizacja spektakli, koncertów, widowisk plenerowych, usługi w zakresie kultury fizycznej, organizowanie zawodów sportowych
i obozów sportowych, obsługa urządzeń sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego za wyjątkiem pojazdów, usługa prowadzenia
portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji
radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze,
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów,
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych, programów
telewizyjnych i radiowych.
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(111) 330200
(220) 2019 09 24
(210) 504813
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T&T TAX
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.05.02, 01.05.15, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, analizy rynku, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, doradztwo
biznesowe, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego,
doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo
w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo związane z audytem, doradztwo
związane z przetwarzaniem danych, gromadzenie danych, księgowość i rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, ocena potrzeb personelu, opracowywanie CV dla
osób trzecich, opracowywanie biznesowych danych statystycznych,
opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywanie informacji handlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], planowanie
podatkowe [rachunkowość], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pozyskiwanie
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą,
prognozy i analizy ekonomiczne, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych do celów administracyjnych,
rachunkowość, księgowość i audyt, raporty i badania rynkowe, sporządzanie raportów biznesowych, usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi w zakresie kadr i płac, 36 doradcze usługi zarządzania
finansowego, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości,
doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo
inwestycyjne, doradztwo kredytowe, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], doradztwo w dziedzinie zarządzania
ryzykiem [finansowym], doradztwo w zakresie podatków dochodowych, działalność finansowa, informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, inwestycje kapitałowe, ocena
sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, oceny i wyceny finansowe, planowanie i zarządzanie finansowe, poręczenia,
pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, pośrednictwo w usługach
finansowych, powiernictwo, prognozy finansowe, pozyskiwanie
kapitału, przekazy pieniężne, sporządzanie raportów finansowych,
transakcje finansowe, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń
(bankowość inwestycyjna), udzielanie informacji dotyczących usług
finansowych, udzielanie informacji inwestycyjnych, usługi doradcze
dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące kredytów, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące inwestycji
kapitałowych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze w zakresie
inwestycji i finansów, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące
nieruchomości, usługi finansowe, usługi gwarancyjne, usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, usługi podatkowe i celne, usługi
inwestycyjne, usługi konsultingu finansowego, usługi pośrednictwa
finansowego, usługi reasekuracyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi
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udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie
badań ekonomiczno-finansowych, usługi w zakresie analiz finansowych, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, usługi w zakresie inwestycji
powierniczych, usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi wyceny mienia
i majątku, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, wyceny i analizy finansowe, zarządzanie akcjami, zarządzanie aktywami,
zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem finansowym, handel
walutami i wymiana walut, wycena nieruchomości [finansowa], administrowanie nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości,
doradztwo finansowe w zakresie franchisingu, 45 badania prawne,
doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo w sporach sądowych, licencjonowanie praw własności intelektualnej, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach
prawnych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi
w zakresie pomocy prawnej, usługi radców prawnych, porady prawne w zakresie franchisingu.

(111) 330201
(220) 2018 01 25
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) FLYBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A ARGOAERO
(540)

(210) 481583

(111) 330204
(220) 2019 10 08
(210) 505413
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 25
(732) JIANGYIN HUAFANG NEW TECHNOLOGY
AND SCIENTIFIC RESEARCH CO., LTD, Zhouzhuang Town (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	H-FANG
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie
redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, regulatory prędkości
obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, maszynowy
mechanizm przekładniowy, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, przekładnie redukcyjne [części maszyn].
(111) 330205
(220) 2019 10 08
(210) 505414
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732) JIANGYIN HUAFANG NEW TECHNOLOGY
AND SCIENTIFIC RESEARCH CO., LTD, Zhouzhuang Town (CN)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 03.07.17, 29.01.12
(510), (511) 12 helikoptery, 25 odzież, 39 transport.
(111) 330202
(220) 2009 07 22 K
(210) 502178
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732)	Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.,
Toronto (CA)
(540) (znak słowny)
(540)	ALCOLOCK
(510), (511) 9 urządzenia do unieruchamiania pojazdów w wyniku
wykrycia alkoholu we krwi ich rzekomego prowadzącego, urządzenia do unieruchamiania pojazdów w wyniku pomiaru alkoholu
przekraczającego próg bezpieczeństwa we krwi ich rzekomego
prowadzącego, przyrządy do badania alkoholu w wydychanym powietrzu, 37 usługi instalacyjne i naprawy urządzeń do unieruchamiania pojazdów w wyniku wykrycia alkoholu we krwi ich rzekomego
prowadzącego, urządzeń do unieruchamiania pojazdów w wyniku
pomiaru alkoholu przekraczającego próg bezpieczeństwa we krwi
ich rzekomego prowadzącego, przyrządów do badania alkoholu
w wydychanym powietrzu.
(111) 330203
(220) 2019 10 07
(210) 505331
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 18
(732)	EURO EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Euro Eko Polska
(540)

(591) zółty, zielony, biały, złoty
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 odbiór, transport i składowanie zużytych tłuszczy spożywczych, 40 przetwarzanie zużytych tłuszczy spożywczych, recykling odpadów.

(531) 26.01.03, 26.03.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 7 skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie
redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, regulatory prędkości
obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, maszynowy
mechanizm przekładniowy, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, przekładnie redukcyjne [części maszyn].
(111) 330206
(220) 2019 10 09
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) KOSMOWSKI MAREK, Mielno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLANIN IPA
(540)

(210) 505433

(591) zielony, czarny, biały
(531) 03.01.08, 03.01.26, 27.05.01, 29.01.13, 25.07.01, 25.07.25
(510), (511) 32 piwo.
(111) 330207
(151) 2020 03 10

(220) 2019 10 09
(441) 2019 11 18

(210) 505438
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(732) MAXIMUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Konsorcjum Energetyczne
(540)

(591) czerwony, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.13, 17.01.02
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania, usługi
inżynieryjne, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, badania
inżynieryjne, badania przemysłowe obiektów technicznych, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, badania w dziedzinie nauki
prowadzone przez inżynierów, badania w dziedzinie technologii
prowadzone przez inżynierów, doradztwo techniczne dotyczące
testowania, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, dostarczanie raportów inżynieryjnych, inżynieria techniczna, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska, oceny w dziedzinie nauki wykonywane
przez inżynierów, oceny w dziedzinie technologii wykonywane przez
inżynierów, opracowywanie projektów technicznych do projektów
budowlanych, oszacowania w dziedzinie nauki wykonywane przez
inżynierów, oszacowania w dziedzinie technologii wykonywane
przez inżynierów, planowanie projektów technicznych w dziedzinie
inżynierii, pomiary inżynieryjne, projektowanie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, prowadzenie badań inżynierskich,
przygotowywanie raportów technicznych, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych, sporządzanie raportów technicznych, studium
wykonalności technicznej, testy inżynieryjne, udzielanie informacji
dotyczących inżynierii przemysłowej, usługi doradcze w zakresie
inżynierii przemysłowej, usługi doradcze w zakresie projektowania,
usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej,
usługi doradztwa technologicznego w zakresie analiz budowy maszyn, usługi inżynieryjne dla branży gazowniczej, usługi inżynieryjne dla osób trzecich, usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego, usługi inżynieryjne w dziedzinie
mocy napędowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi w zakresie
rysunku technicznego, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi konsultacyjne
w zakresie technologii, usługi inżynieryjne związane z systemami
zaopatrzenia w energię, usługi inżynieryjne związane z systemami
transportu gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, miernictwo [pomiary], przeglądy techniczne,
oględziny nieruchomości, wykonywanie pomiarów, usługi w zakresie przeglądów technicznych, audyt energetyczny, badania i analizy naukowe, badania i opracowywanie projektów technicznych,
badania nad procesami przemysłowymi, badania techniczne, badania techniczne w dziedzinie kompensacji emisji dwutlenku węgla,
badania w dziedzinie energii, doradztwo techniczne w dziedzinie
wykrywania zanieczyszczeń, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo
związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia
w prąd i energię, ekspertyzy w zakresie technologii, pomiary środowiska w obrębie budynków, pomiary, badania i eksploracja, porady
techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie
energii, projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej, projektowanie i opracowywanie
systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, projektowanie
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, profesjonalne doradztwo
związane z zachowaniem energii, profesjonalne doradztwo w zakresie dynamiki płynów, sporządzanie projektów i opracowywanie
systemów fotowoltaicznych, rejestrowanie danych dotyczących zu-

83

życia energii w budynkach, przeprowadzanie technicznych studiów
wykonalności, przemysłowe analizy i usługi badawcze, świadczenie
usług pobierania próbek i analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, usługi analizy biochemicznej przepływu powietrza,
udzielanie porad technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, udzielanie informacji, doradztwo i konsultacje w zakresie
równoważenia emisji dwutlenku węgla, udzielanie informacji online
na temat usług analiz i badań przemysłowych, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, usługi doradcze
dotyczące zużycia energii, usługi doradcze związane z wydajnością
energetyczną, usługi liczenia cząstek w przepływającym powietrzu,
usługi laboratoryjne w zakresie testowania analitycznego, usługi
laboratoryjne w zakresie badań optycznych, usługi laboratoryjne,
usługi gromadzenia danych związanych z jakością powietrza, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii
alternatywnych, usługi w zakresie badań przemysłowych, usługi
w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, usługi
technologiczne, usługi pomiarowe, usługi oceny pomiarów, usługi
obrazowania ultradźwiękowego do celów niemedycznych, usługi
w zakresie ekspertyz technologicznych, usługi w zakresie inspekcji
technicznej, usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, audyt jakości, badania środowiska, certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, nadzór i inspekcja techniczna,
usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, usługi pomiarów technicznych, usługi w zakresie pomiarów
i testów technicznych, analizy wykonalności projektu, doradztwo
w zakresie projektów technologicznych, oceny techniczne związane
z projektowaniem, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie ogrzewania, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie
systemów oświetleniowych, usługi projektowania technicznego
związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami
do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związane z elektrowniami, usługi technologiczne w zakresie projektowania, usługi
technologiczne i projektowanie w tym zakresie.

(111) 330208
(220) 2019 10 09
(210) 505439
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) TPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NIVEL SYSTEM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 przyrządy do pomiarów geodezyjnych, niwelatory, lasery do celów pomiarowych, teodolity, dalmierze laserowe, poziomice [przyrządy do ustalania linii poziomej], wskaźniki pionu, taśmy
miernicze, drogomierze [hodometry], czujniki laserowe, statywy
[do urządzeń geodezyjnych], łaty pomiarowe, łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne].
(111) 330209
(220) 2019 10 09
(210) 505440
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) WOLSZTYŃSKI KRZYSZTOF KRISTOPOL, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COPERNICUS CUP
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, rozpowszechnianie reklam, usługi reklamy zewnętrznej,
usługi reklamowe związane z imprezami sportowymi, udostępnia-
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nie powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni reklamowej
i materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w mediach elektronicznych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, organizowanie imprez w celach
handlowych i reklamowych, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z wydarzeniami sportowymi,
promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania wydarzeń sportowych, usługi
menedżerskie dla sportowców, zarządzanie promocyjne na rzecz
osobistości sportowych, usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie
sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową,
41 usługi sportowe, organizowanie i prowadzenie imprez, zawodów
i turniejów sportowych, organizowanie i prowadzenie zawodów
lekkoatletycznych, zarządzanie imprezami sportowymi, usługi klubów sportowych, organizowanie szkoleń sportowych, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, edukacja sportowa, organizowanie
i prowadzanie konferencji i seminariów dotyczących sportu, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe związane ze sportem, rozrywka w formie zawodów lekkoatletycznych, prowadzenie imprez sportowych
na żywo, wynajem sprzętu i obiektów sportowych, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne
oraz programy z nagrodami, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby sportu, usługi w zakresie treningu fizycznego, organizowanie
i prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa obiektów sportowych, realizacja meczów i pokazów
w zakresie wydarzeń sportowych, szkolenia w zakresie sprawności
fizycznej, szkolenia zawodników sportowych, usługi trenerskie, usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi
w zakresie nabywania i rezerwacji biletów na wydarzenia sportowe,
udzielanie informacji związanych ze sportem, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej.

(111) 330210
(220) 2019 10 10
(210) 505460
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) Reign Beverage Company LLC, Los Angeles (US)
(540) (znak słowny)
(540) REIGN
(510), (511) 32 napoje sportowe (fitness).
(111) 330211
(220) 2019 10 10
(210) 505472
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732)	SZUKAŁA DARIUSZ ANDRZEJ AGENCJA PROMOCJI
ZDROWIA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT DIETETYK.PL
(540)

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 02.03.23, 26.01.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie zdrowego żywienia
i dietetyki, publikowanie materiałów drukowanych związanych
z dietetyką, publikowanie materiałów edukacyjnych związanych
z dietetyką, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych
z dietetyką, publikowanie tekstów edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie zdrowego żywienia ludzi
i dietetyki, usługi edukacyjne z zakresu planowania żywienia, opracowywania receptur, gotowania, bilansowania posiłków i przyrządzania zdrowych posiłków, organizowanie obozów treningowych
połączonych z warsztatami kulinarnymi, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowa-

nie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi
trenerów osobistych w zakresie sportu, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, 44 usługi
świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie odchudzania, usługi
w zakresie kontrolowania wagi, usługi w zakresie planowania diety
odchudzającej, usługi w zakresie planowania programów redukcji
wagi, usługi w zakresie programów odchudzania, planowanie i nadzorowanie diety, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie odchudzania,
usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji
związanych z suplementami diety i odżywczymi, badanie sprawności
fizycznej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi salonów piękności, usługi
masażu, usługi masażu sportowego, usługi fizjoterapii.

(111) 330212
(220) 2019 10 10
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M CLASSIC MAXEE ENERGY
(540)

(210) 505474

(591) czarny, czerwony, biały, szary
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.25, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki owocowo-warzywne, soki warzywne, koncentraty spożywcze napojów instant, napoje instant, nektary, syropy owocowe, syropy do produkcji
napojów, esencje do produkcji napojów, wody mineralne gazowane,
wody mineralne niegazowane, napoje gazowane, napoje musujące, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, napoje proteinowe, napoje
węglowodanowe, napoje wzbogacone witaminami, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, lemoniada w proszku, pastylki do produkcji
napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub
pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, koncentraty napojów, piwo
imbirowe, piwo, piwo słodowe.
(111) 330213
(220) 2019 10 11
(210) 505526
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) WIECZERZAK KRZYSZTOF KAWIARNIA
SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY, Starczówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zajazd u George’a
(510), (511) 41 organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez tanecznych, planowanie specjalnych imprez, informacja o imprezach rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, organizowanie
imprez rekreacyjnych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, rezerwacja sal
na imprezy rozrywkowe, obsługa gości na imprezach rozrywkowych,
didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, zamawianie artystów estradowych na imprezy, usługi
w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi prowadzących
uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi w zakre-
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sie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników, organizowanie gal,
planowanie przyjęć, organizacja przyjęć, usługi imprez muzycznych
na żywo, usługi miksowania muzyki, usługi rozrywkowe świadczone
przez muzyków, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
rozrywka, rozrywka z udziałem muzyki, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego,
udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, organizowanie rozrywki podczas
uroczystości weselnych, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów,
usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem,
oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe,
catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe,
organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych,
usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie
informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi
cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena
zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli,
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie usług
przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane
z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem internetu, usługi agencji wynajmu mieszkań,
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, organizacja miejsca na przyjęcia weselne, organizacja przyjęć weselnych
w zakresie żywność i napojów.

lach handlowych i reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 36 usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi finansowe, usługi
konsultingowe i doradcze w zakresie zarządzania finansami, analizy
finansowe, informacje finansowe, operacje finansowe, inwestycje kapitałowe, ocena zdolności kredytowej, udzielanie kredytów, przygotowywanie umów kredytowych i pożyczkowych, windykacja należności,
doradztwo finansowo-ekonomiczne, usługi ekonomiczno-finansowe,
41 edukacja, nauczanie w szkołach i przedszkolach, szkolnictwo wyższe, działalność dydaktyczno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży,
prowadzenie kształcenia dorosłych, organizowanie kursów dydaktycznych i nauki języków obcych, organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, pracowni specjalistycznych, warsztatów edukacyjnych i kompetencyjnych, treningów
praktycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń i seminariów
dotyczących biznesu, nauczanie w tym nauczanie korespondencyjne
w zakresie ekonomii, bankowości, informatyki, prowadzenie kursów
i szkoleń dotyczących prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie pokazów
kulturalnych i naukowych, organizowanie imprez kulturalnych, poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji i kształcenia, usługi
prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie poprawy kondycji
fizycznej i rekreacji, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, promocja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu życia, organizowanie konkursów, pokazów i zawodów rekreacyjno-sportowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji, kongresów i szkoleń
propagujących zdrowy tryb życia, usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikowania książek, czasopism, katalogów, broszur, prospektów,
folderów, plakatów, materiałów dydaktycznych, usługi w zakresie wydawania i udostępniania publikacji elektronicznych, produkcja nagrań
audio i video, usługi fotograficzne, organizacja wystaw i targów.

(111) 330214
(220) 2019 10 11
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) KUBECZKA EDMUND FINEDO, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINEDO
(540)

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.28, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach
wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: artykuły dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, pokarm, napoje i odżywki dla zwierząt, zabawki dla zwierząt, artykuły
do pielęgnacji zwierząt, plakaty i wydawnictwa dotyczące zwierząt.

(210) 505527

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi konsultingowe i doradcze w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, zarządzania personalnego, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo ekonomiczne, analizy ekonomiczne, analizy
kosztów, badanie rynku, analizy finansowo-księgowe, biznesplany,
wycena przedsiębiorstw, biura pośrednictwa pracy, dobór i rekrutacja personelu, usługi w zakresie rachunkowości, przygotowywanie
zeznań podatkowych, usługi marketingowe, doradztwo reklamowe,
projektowanie kampanii reklamowych, reklama osób trzecich w tym
reklama z wykorzystaniem Internetu, usługi marketingowe i konsultingowe poprzez Internet, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, administrowanie danymi na serwerach, usługi związane z prowadzeniem komputerowych baz danych, pozyskiwanie danych do baz internetowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, organizacja wystaw w ce-

(111) 330215
(220) 2019 10 11
(210) 505529
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732) MAJKA BARBARA WYTWÓRNIA I HANDEL ARTYKUŁÓW
DLA ZWIERZĄT CANEGATTO, Zawonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cane gatto
(540)

(111) 330216
(220) 2019 10 11
(210) 505533
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) BIELBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GARDENHIT
(540)

(531) 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 20 meble domowe i biurowe, meble ogrodowe, meble
wypoczynkowe, leżaki, kosze podwieszane na wysięgniku jako huśtawki, bujaki domowe i ogrodowe, barki domowe i ogrodowe, skrzynie, poduszki na siedzenia, stojaki na parasole, ścianki przenośne,
pokrowce na meble.
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(111) 330217
(220) 2019 10 14
(210) 505544
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) K.B.P. BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karolkowa Business Park
(540)

(591) biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, banery wystawowe wykonane
z kartonu, banery wystawowe z papieru, broszury, broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, cenniki, długopisy, druki, drukowane
ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, fotografie,
kalendarze, katalogi, książki adresowe, materiały drukowane, notesy,
papierowe materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, segregatory, teczki
papierowe na dokumenty, ulotki reklamowe, zaproszenia, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe,
pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe),
znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe,
35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą, analiza marketingowa nieruchomości, analiza w zakresie marketingu, badania rynku i badania marketingowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamowych,
dystrybucja ulotek reklamowych, marketing dotyczący promocji,
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla
biznesu lub handlu, przygotowanie materiałów reklamowych, reklama i marketing, reklama zewnętrzna, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe dotyczące
nieruchomości, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń
handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie nabycia gruntu, finansowanie
nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem
inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wynajem budynków, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie finansowe projektami
budowlanymi, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie
nieruchomościami, 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych,
budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa
fundamentów, budowa parkingów wielopoziomowych, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, konserwacja i naprawa budynków, montaż instalacji na placach budowy,

nadzór budowlany, naprawa i konserwacja budynków biurowych,
naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, rozbiórka budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi zarządzania budową, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy, 39 usługi parkingowe, wynajem
garaży i miejsc parkingowych, wynajem miejsc magazynowych, 42
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa,
opracowywanie projektów budowlanych, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie budynków, projektowanie wnętrz budynków, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi
inspekcji budynków, usługi projektowe dotyczące nieruchomości
mieszkalnych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(111) 330218
(220) 2019 10 14
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) WAW PROJEKT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METROPOINT OFFICE
(540)

(210) 505545

(591) czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.01.06,
26.01.01, 26.01.05
(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, banery wystawowe wykonane
z kartonu, banery wystawowe z papieru, broszury, broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, cenniki, długopisy, druki, drukowane
ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, fotografie,
kalendarze, katalogi, książki adresowe, materiały drukowane, notesy,
papierowe materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, segregatory, teczki
papierowe na dokumenty, ulotki reklamowe, zaproszenia, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe,
pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe),
znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe,
35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą, analiza marketingowa nieruchomości, analiza w zakresie marketingu, badania rynku i badania marketingowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamowych,
dystrybucja ulotek reklamowych, marketing dotyczący promocji,
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla
biznesu lub handlu, przygotowanie materiałów reklamowych, reklama i marketing, reklama zewnętrzna, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe dotyczące
nieruchomości, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń
handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie nabycia gruntu, finansowanie
nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania nierucho-
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mości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem
inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wynajem budynków, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie finansowe projektami
budowlanymi, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie
nieruchomościami, 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych,
budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa
fundamentów, budowa parkingów wielopoziomowych, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, konserwacja i naprawa budynków, montaż instalacji na placach budowy,
nadzór budowlany, naprawa i konserwacja budynków biurowych,
naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, rozbiórka budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi zarządzania budową, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy, 39 usługi parkingowe, wynajem
garaży i miejsc parkingowych, wynajem miejsc magazynowych, 42
opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa,
opracowywanie projektów budowlanych, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie budynków, projektowanie wnętrz budynków, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi
inspekcji budynków, usługi projektowe dotyczące nieruchomości
mieszkalnych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(111) 330219
(220) 2019 10 14
(210) 505559
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732)	ASBUD ŻOLIBORZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MŁODY ŻOLIBORZ
(540)

(591) czarny, zielony, niebieski, różowy, żółty
(531) 26.04.04, 26.04.12, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, banery wystawowe wykonane
z kartonu, banery wystawowe z papieru, broszury, broszury w zakresie
sprzedaży nieruchomości, cenniki, długopisy, druki, drukowane ulotki
informacyjne, drukowany materiał promocyjny, fotografie, kalendarze,
katalogi, książki adresowe, materiały drukowane, notesy, papierowe
materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje drukowane, publikacje
reklamowe, reklamy drukowane, segregatory, teczki papierowe na dokumenty, ulotki reklamowe, zaproszenia, 19 konstrukcje budowlane
niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe), znaki oraz wyświetlacze
informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą, analiza
marketingowa nieruchomości, analiza w zakresie marketingu, badania
rynku i badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, dystrybucja prospektów i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych, marketing
dotyczący promocji, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu, przygotowanie materiałów reklamowych, reklama i marketing, reklama zewnętrzna, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe dotyczą-
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ce nieruchomości, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36
administrowanie nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych,
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa biur,
dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
dzierżawa lub wynajem budynków, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie nabycia gruntu, finansowanie nieruchomości,
finansowanie projektów deweloperskich, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami do handlu detalicznego, usługi związane ze współwłasnością
nieruchomości, wynajem budynków, wynajem lokali na cele biurowe,
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie finansowe
projektami budowlanymi, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych,
budowa fundamentów, budowa parkingów wielopoziomowych, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe,
konserwacja i naprawa budynków, montaż instalacji na placach budowy, nadzór budowlany, naprawa i konserwacja budynków biurowych,
naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, rozbiórka budynków,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów budowlanych, usługi zarządzania budową, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, 39 usługi parkingowe, wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem miejsc magazynowych, 42 opracowanie projektów
technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów
budowlanych, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych,
projektowanie budynków, projektowanie wnętrz budynków, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi doradztwa technicznego w zakresie
inżynierii budowlanej, usługi inspekcji budynków, usługi projektowe
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(111) 330220
(220) 2019 10 14
(210) 505618
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732)	GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDOWLANKA GRUPA psb MRÓWKA GRUPA psb POLSKIE
SKŁADY BUDOWLANE GRUPA psb PROFI woda mineralna
gazowana RABKA ZDRÓJ
(540)

(591) niebieski, zielony, biały, żółty
(531) 26.13.25, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje energetyzujące i izotoniczne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do sporządzania napojów, piwo.
(111) 330221
(220) 2019 10 14
(210) 505621
(151) 2020 03 18
(441) 2019 11 25
(732) DETTLAFF ŁUKASZ PIOTR MOTO TECH, Puck (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540)	Serwis Wózków Widłowych Moto Tech Łukasz Dettlaff
(540)

(111) 330224
(220) 2019 10 14
(210) 505638
(151) 2020 03 18
(441) 2019 11 25
(732)	SASAK AGNIESZKA APUS STOLARSTWO, Nagawczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AP
(540)

(591) brązowy, beżowy, szary, biały, pomarańczowy
(531) 24.01.12, 18.01.16, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej lub hurtowej
części zamiennych do maszyn oraz ogumienia do maszyn, 37 usługi
naprawcze w zakresie wózków widłowych, naprawa maszyn, usługi
konserwacji maszyn, serwis maszyn, remont maszyn .
(111) 330222
(220) 2019 10 14
(210) 505623
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732)	GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDOWLANKA GRUPA psb MRÓWKA GRUPA psb POLSKIE
SKŁADY BUDOWLANE GRUPA psb PROFI woda mineralna
niegazowana RABKA ZDRÓJ
(540)

(591) zielony, biały
(531) 05.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 blaty stołowe, blok rzeźniczy, dzieła sztuki z drewna,
ławy, łóżka drewniane, pudełka drewniane, meble ogrodowe, nogi
do mebli, skrzynie drewniane, tace niemetalowe, urny pogrzebowe,
wyroby stolarskie, 40 obróbka drewna, frezowanie, ścinanie i obróbka drewna, stolarstwo meblowe.
(111) 330225
(220) 2019 10 15
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) PIEPIÓRKA DOROTA SYLWIA, Kwidzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bajeczna Chemia
(540)

(210) 505666

(591) granatowy, zielony, niebieski, biały, żółty
(531) 26.13.25, 27.05.01, 05.07.13, 29.01.14
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje energetyzujące i izotoniczne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do sporządzania napojów, piwo.
(111) 330223
(220) 2019 10 14
(210) 505624
(151) 2020 03 18
(441) 2019 11 25
(732) PINT ANNA KLUB ZMIANY NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARATON UTRATY WAGI
(540)

(591) zielony, czarny, brązowy, biały, czerwony
(531) 17.03.01, 05.07.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie treningu fizycznego, instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, trenowanie, treningi zdrowotne i treningi fitness, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, usługi
trenerów osobistych, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie
sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, 44
poradnictwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi
dietetyków, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, usługi
doradcze związane z dietą, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, udzielanie
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie
informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.

(591) różowy, biały
(531) 19.03.01, 26.01.01, 26.01.04, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filmy nagrane i do pobrania, lekcje on-line do pobrania,
kursy multimedialne nagrane i do pobrania, materiały edukacyjne nagrane i do pobrania, publikacje elektroniczne tekstowe i obrazkowe,
16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, zeszyty, książki
i pomoce naukowe, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe, szkoleniowe,
instruktażowe, warsztaty, lekcje, szkolenia, organizowanie konferencji
i konkursów, organizowanie wystaw nie w celach reklamowych.
(111) 330226
(220) 2019 10 15
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) DAGMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAGMARA My Christmas
(540)

(210) 505672

(531) 27.05.05, 27.05.13, 27.05.17
(510), (511) 28 dekoracje i ozdoby choinkowe.
(111) 330227
(220) 2019 10 15
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) DAGMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło (PL)
(540) (znak graficzny)

(210) 505674
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(540)
(540)

(531) 09.01.10, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.12
(510), (511) 28 dekoracje i ozdoby choinkowe.
(111) 330228
(220) 2019 10 15
(210) 505675
(151) 2020 03 30
(441) 2019 11 18
(732)	GAPPAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bellaluni
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu.
(111) 330229
(220) 2019 10 15
(210) 505676
(151) 2020 03 30
(441) 2019 11 18
(732) Mauertechnik Löberitz GmbH & Co.KG., Löberitz (DE)
(540) (znak słowny)
(540) MURTEK
(510), (511) 7 maszyny budowlane, sprzęt do przenoszenia i transportu, urządzenia do podnoszenia i podnośniki, dźwigi, wciągniki,
maszyny przewożące, przenośniki, podnośniki przemysłowe, manipulatory przemysłowe (maszyny), chwytaki i urządzenia do przenoszenia ładunku do dźwigów, 8 narzędzia i przyrządy ręczne
(ręcznie obsługiwane), przyrządy do mocowania i łączenia, ręcznie
obsługiwane narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki
powierzchni, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki
materiałów, narzędzia i przyrządy budowlane, służące do naprawy
i konserwacji, narzędzia służące podnoszeniu, przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia ręczne], 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa,
w tym za pośrednictwem katalogów wysyłkowych i mediów elektronicznych, związana ze sprzętem i narzędziami do obróbki materiałów
oraz budowy, naprawy i konserwacji, sprzedaż detaliczna i hurtowa,
w tym za pośrednictwem katalogów wysyłkowych i mediów elektronicznych w zakresie: materiały budowlane, maszyny budowlane,
dźwigi, urządzenia do podnoszenia, urządzenia do przenoszenia
i transportu, części i akcesoria do maszyn budowlanych, przenośniki, podnośniki, dźwigi, 37 wynajem maszyn budowlanych, dźwigów,
urządzeń do podnoszenia i podnośników, urządzeń do przenoszenia
i transportu, wynajem sprzętu budowlanego, konserwacja i naprawa
maszyn budowlanych, dźwigów, urządzeń do podnoszenia i podnośników, urządzeń do przenoszenia i transportu, usługi konserwacji
i naprawy urządzeń budowlanych i remontowych.
(111) 330230
(220) 2019 10 15
(210) 505677
(151) 2020 03 30
(441) 2019 11 18
(732) DOLIGALSKI ADAM WEB HARVESTING SOLUTIONS,
Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VoiceLake
(510), (511) 9 oprogramowanie do analizy zapisu treści komunikacji
z klientem w języku naturalnym-przeznaczone do pobrania i instalacji lokalnej na infrastrukturze informatycznej użytkownika, 42 usługi
agregacji i analizy zapisu treści komunikacji z klientem w języku naturalnym udostępnione przez chmurę obliczeniową / przez Internet.
(111) 330231
(220) 2019 10 16
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 18
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRAPPKA

(210) 505704
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(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, aplikacje do wspierania
franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem, programy komputerowe,
nagrane programy komputerowe, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy komputerowe do pobrania, programy
komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami
komputerowymi, programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy i oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie do aplikacji internetowych, aplikacje do pobrania
na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
aplikacje do łączności maszyna-maszyna [m2m], aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne aplikacje na telefony
komputerowe do zarządzania informacjami, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, oprogramowanie komputerowe do mobilnych
aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami
i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie
do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów
ruchomych, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
administrowanie programami lojalności konsumenta, usługi w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych,
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie przeprowadzania badań
rynkowych dotyczących lojalności klientów, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja personelu,
usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji
pracowników, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, badanie działalności gospodarczej i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu
franczyz, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, badania rynkowe, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku
konsumentów, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
obsługa kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych,
udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali
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elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów
wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych
elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie dostępu do witryn
elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie,
zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie
dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, łączność
poprzez sieci komputerowe i dostęp do internetu, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali w internecie i innych mediach,
transmisja krótkich wiadomości [sms], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami
telekomunikacyjnymi, 39 usługi informacyjne związane z lokalizacją
towarów, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 42 elektroniczne przechowywanie
plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumentów
i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitalizacja dokumentów,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych,
programowanie oprogramowania do reklamy online, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputerowych,
projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, oprogramowanie użytkowe jako
usługa (SaaS), aplikacje do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem-jako usługa (SaaS), 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, 45 licencjonowanie programów komputerowych [usługi
prawne], usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.

(111) 330232
(220) 2019 10 18
(210) 505814
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) RUDNIKAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARRACCO
(510), (511) 1 środki chemiczne do ochrony roślin, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, środki chemiczne dla rolnictwa, środki
chemiczne dla ogrodnictwa, preparaty do regulacji wzrostu roślin,

środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym, 5
środki chwastobójcze, środki grzybobójcze, herbicydy, fungicydy,
środki przeciw pasożytom, środki przeciw szkodnikom, środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze].

(111) 330233
(220) 2019 10 19
(210) 505820
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732)	GALEWSKA-KUSTRA MARTA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PUCIO
(510), (511) 16 artykuły piśmiennicze, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, materiały do pisania, materiały do rysowania, zestawy do malowania dla dzieci, artystyczne i rzemieślnicze zestawy do malowania, artykuły papiernicze do pisania, artykuły papiernicze dla dzieci, papier i karton, papier kolorowy, karton kolorowy, papier nutowy, papier świecący,
papier wodoodporny, papier samoprzylepny, papier katalogowy, papier
matowy, papier samokopiujący, papier rysunkowy, papier zeszytowy, papier gazetowy, papier listowy, bloki papierowe, torby papierowe, papier
do wyrobu toreb i worków, papier drukarski, papier katalogowy, papier
w arkuszach jako artykuły piśmienne, kartki papieru [wkłady], kartki papieru do robienia notatek, kalka kopiująca, kalka kopiująca jako gotowy produkt, folia, brystol, tektura, tuby z tektury, szyldy papierowe, książki, książki dla dzieci, książki edukacyjne, książki z grafiką, książki do malowania,
książki z obrazkami, książki z plakatami, książki do rysowania, książki
z opowiadaniami, okładki książek, opakowania książek, zakładki do książek, papier do owijania książek, podkładki tekturowe do oprawiania książek, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, banery wystawowe z papieru,
banery wystawowe wykonane z kartonu, biuletyny informacyjne, biuletyny jako materiały drukowane, czasopisma [periodyki], czasopisma dla
dzieci, czasopisma o tematyce ogólnej, dodatki do gazet w postaci czasopism, czasopisma z plakatami, czasopisma branżowe, okładki czasopism,
gazety, broszury drukowane, broszury, druki, druki w formie obrazów,
materiały drukowane kalendarze drukowane, drukowane opowieści
przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane materiały dydaktyczne,
fotografie, fotografie wydrukowane, fotografie oprawione i nieoprawione, girlandy papierowe, fiszki, drukowany materiał promocyjny, drukowane znaki papierowe, opakowania na prezenty, etykietki na prezenty, pudełka na prezenty, kalendarze, historyjki obrazkowe, katalogi, katalogi
kartkowe, katalogi sprzedaży wysyłkowej, karykatury, karty, karty obrazkowe, karty drukowane, karty do kolekcjonowania, kupony, krzyżówki,
książeczki do kolorowania, komiksy, kolaże, odbitki, odbitki kolorowe, obrazy artystyczne, nalepki, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, przypinki jako materiały piśmiennicze, notesy, monografie, materiały edukacyjne i instruktażowe, magazyny w zakresie gier i grania, magazyny
dotyczące gier wideo i gier komputerowych, pamiętniki, dzienniki, papier
gazetowy, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje periodyczne drukowane, prospekty, pocztówki i widokówki, podręczniki, podręczniki edukacyjne, skoroszyty i segregatory,
szablony jako artykuły piśmienne, ulotki, wizytówki, transparenty z papieru, teczki papierowe, teczki na akta, szkice, szkicowniki, zeszyty, szkolne
zeszyty, zeszyty do ćwiczeń, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, zeszyty do pisania lub rysowania, zakładki, zakładki do książek, zaproszenia, drukowane zaproszenia kartonowe, wzory papierowe, drukowane wzory, wzory
do kalkowania, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, torby plażowe, torby na zakupy, torby na książki,
torby na obuwie, torby szkolne, torby szkolne z paskiem na ramię, tornistry
szkolne, plecaki, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki do noszenia niemowląt, teczki i aktówki, teczki ze skóry, torebki, skórzane torebki, torebki damskie, torebki męskie, torebki wieczorowe, kopertówki, portfele skórzane, portmonetki,
portmonetki skórzane, portmonetki wielofunkcyjne, paski do torebek
na ramię, paski naramienne, skóra i imitacja skóry, 21 artykuły gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, naczynia, naczynia ceramiczne, naczynia do gotowania, naczynia kuchenne
ceramiczne, naczynia żaroodporne, naczynia ze szkła, naczynia do pieczenia, miednice łazienkowe jako naczynia, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, naczynia na napoje, naczynia na mydło, naczynia
do kuchenek mikrofalowych, naczynia do serwowania potraw, podstawki
stołowe pod naczynia, termoizolowane naczynia domowe z porcelany,
termoizolowane naczynia domowe z ceramiki, kubki, kubki ceramiczne,
kubki porcelanowe, kubki gliniane, kubki szklane, kubki plastikowe, kubki
podróżne, kubki termiczne, kubki papierowe, kubki do kawy, kubki do karmienia, kubki do napojów, uchwyty na kubki, stojaki, wieszaki na kubki,
kubki z chińskiej porcelany, kubki z podwójną ścianką, szklanki bez uchwy-
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tów, uchwyty na szklanki, filiżanki, filiżanki na herbatę, filiżanki do kawy,
garnki, garnki kuchenne, garnki ciśnieniowe, garnki ceramiczne, garnki
kamienne, podstawki pod garnki, podkładki pod garnki, garnki do popcornu na płytę kuchenną, garnki do gotowania na parze jako sprzęt kuchenny, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, odzież męska, damska i dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dla chłopców, odzież dla małych dzieci, odzież niemowlęca,
odzież codzienna, odzież ciążowa, odzież rekreacyjna, odzież do spania,
odzież do biegania, bielizna, bielizna nocna, bielizna termoaktywna, bielizna osobista, bielizna damska, bielizna ciążowa, artykuły odzieżowe
do użytku teatralnego, akcesoria na szyję, bluzy i bluzki, bluzy z kapturem,
bluzy sportowe, biustonosze, chusty jako odzież, chusty plażowe, spodnie,
dżinsy, krótkie spodnie, szorty, spódnice, sukienki damskie, sukienki ciążowe, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, piżamy, koszule nocne, szlafroki, śpioszki, pajacyki, podkoszulki, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim
rękawem, koszulki bez rękawów, fartuszki, dzianina, garnitury, garnitury
męskie, garnitury damskie, krawaty, kamizelki, kombinezony, golfy, topy
jako odzież, topy do biegania, koszule, kostiumy, kostiumy kąpielowe,
kurtki męskie, damskie i dziecięce, paski, płaszcze, rękawiczki, rajstopy,
skarpetki, swetry, obuwie męskie, damskie i dziecięce, obuwie dla niemowląt, obuwie na plażę, obuwie do uprawiania sportów, botki, botki
niemowlęce, botki dla kobiet, kalosze, kalosze wkładane na obuwie, klapki
jako obuwie, japonki, śniegowce, sandały, sandały i buty plażowe, tenisówki, tenisówki na koturnie, nakrycia głowy męskie, damskie i dziecięce,
nakrycia głowy dla niemowląt, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne,
kapelusze słomkowe, czapki jako nakrycia głowy, czapki z daszkiem, czapki bez daszków, czapki sportowe, opaski na głowę, czepki kąpielowe, 28
artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry planszowe, gry towarzyskie, gry towarzyskie na przyjęcia, gry elektroniczne, przenośne podręczne gry komputerowe, gry i zabawki edukacyjne, gry automatyczne, karty do gry, kości do gry, automaty do gier,
sprzęt do gier wideo, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, kule do gry,
miniaturki do gry, piłki do gier i zabaw, zestawy gier planszowych, elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, edukacyjne gry elektroniczne, puzzle, miniatury pojazdów, balony,
ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy,
choinki z materiałów syntetycznych, przyrządy gimnastyczne i do ćwiczeń fizycznych, zabawki pluszowe, inteligentne pluszowe zabawki, maskotki, misie pluszowe, lalki, lalki pluszowe, akcesoria dla lalek, hulajnogi
jako zabawki, huśtawki, grzechotki, balony, balony do gry, czterokołowe
pojazdy dla dzieci jako zabawki, broń zabawkowa, broń strzelecka zabawkowa, elektroniczne zabawki do nauki, biżuteria zabawkowa, deskorolki,
figurki do zabawy, figurki akcji do zabawy, konie na biegunach jako zabawki, klocki do zabawy, kostiumy jako zabawki, maski papierowe, maski
teatralne, maski kostiumowe, maski na twarz jako zabawki, maski zabawkowe, latawce, pacynki, plastelina do zabawy, pistolety na wodę, pistolety
zabawkowe, pojazdy jako zabawki, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia,
pozytywki zabawkowe, postacie z bajek fantasy jako zabawki, sanie jako
zabawki, samoloty do zabawy, samochody do zabawy, rowery zabawkowe, roboty zabawkowe, szachy, warcaby, trampoliny, wózki do zabawy,
wrotki, zabawki do rysowania, figurki akcji jako zabawki lub artykuły zabawkowe, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zestawy figurek do zabawy, zestawy do zabawy, zjeżdżalnie jako przedmioty do zabawy, artykuły
sportowe, deskorolki, torby na deskorolki, łyżworolki, łyżwy, łyżwy do gry
w hokeja na lodzie, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami.

(111) 330234
(220) 2019 10 21
(210) 505875
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ELEGANTE
(540)

(591) czarny, jasnoniebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 20 pufy [meble], meble tapicerowane, narożniki [meble],
meble wypoczynkowe, meble do salonu, meble do siedzenia, meble
do wnętrz, rozkładane meble z obiciem, sofy, sofy rozkładane, sofy
rozsuwane, fotele wypoczynkowe, fotele rozkładane z podnóżkiem,
rozkładane fotele, fotele, fotele rozkładane z odchylanym oparciem,
fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], 35
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, pozwalającej nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, takich jak pufy [meble], meble
tapicerowane, narożniki [meble], meble wypoczynkowe, meble
do salonu, meble do siedzenia, meble do wnętrz, rozkładane meble
z obiciem, sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, fotele wypoczynkowe, fotele rozkładane z podnóżkiem, rozkładane fotele, fotele, fotele
rozkładane z odchylanym oparciem, fotele z regulowanym oparciem
i podparciem dla nóg [meble] poprzez platformę internetową oraz
w tradycyjnym sklepie w ilościach detalicznych oraz w hurtowni.

(111) 330235
(220) 2019 10 21
(210) 505878
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732)	AXTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Axtel
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 słuchawki [douszne], słuchawki bezprzewodowe, futerały na słuchawki, słuchawki, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, pokrowce na słuchawki telefoniczne, słuchawki [zakładane
na głowę], papierowe pokrowce na słuchawki telefoniczne, kable
audio, kable elektroenergetyczne, kable elektroniczne, kable USB,
kable połączeniowe, kable telefoniczne, elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne, głośniki, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wypożyczanie urządzeń reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych (dla osób
trzecich), wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 38 wypożyczanie telefonów, usługi telefoniczne, usługi związane z ustalaniem tras połączeń
i połączeń dla telekomunikacji, przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obrazów za pomocą połączenia
telefonicznego, łączność telefoniczna, telefonia bezprzewodowa.
(111) 330236
(220) 2019 10 21
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732)	GRYCZKA PAWEŁ PHU KAMEL, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kamel Travel
(540)

(210) 505885

(591) ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, beżowy,
pomarańczowym
(531) 03.02.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 organizacja i rezerwacja podróży, autobusowe usługi
transportowe, transport drogowy, transport pasażerów i ładunków,
transport pasażerski, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, organizacja
wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek, organizowanie
wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek autobusowych,
organizowanie wycieczek zagranicznych, pasażerski transport samochodowy, przewożenie podróżujących autobusami, transport
autobusowy, transport autokarowy pasażerów, transport drogowy
pasażerów, transport pasażerów autobusami, transport pasażerów
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i ich bagażu, transport pasażerów mikrobusem, transport pasażerów
pojazdami z szoferem, transport podróżnych samochodem, usługi
autokarów pasażerskich, usługi transportu autobusami, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usługi transportu mikrobusami.

(111) 330237
(220) 2019 10 21
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) BUMERANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EXTRA-LABELS
(540)

(210) 505887

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 9 etykiety z kodami kreskowymi, kodowane, elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, etykiety identyfikacyjne
[dające się odczytać maszynowo], etykiety identyfikacyjne [do odczytu maszynowego], etykiety identyfikacyjne [zakodowane], etykiety z odczytywanymi komputerowo kodami, etykiety zawierające
informacje zapisane lub kodowane optycznie, etykiety zawierające
informacje zapisane lub kodowane elektronicznie, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane magnetycznie, etykiety
ze zintegrowanymi tagami RFID, magnetyczne etykiety identyfikacyjne, samoprzylepne etykiety [magnetyczne], samoprzylepne
etykiety [zakodowane], 16 etykiety przylepne z papieru, samoprzylepne etykiety drukowane, etykiety z papieru, drukowane etykiety
na bagaż, drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, etykiety
adresowe, etykiety kartonowe na bagaż, etykiety kartonowe odprawionego bagażu, etykiety nie z materiału tekstylnego, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe do ścierania
na mokro, etykiety papierowe na bagaż, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety tekturowe, etykiety wysyłkowe, etykiety
z papieru lub kartonu, ręcznie malowane papierowe etykiety na butelki z winem, wzmocnione etykiety do materiałów piśmiennych, 20
etykiety z tworzyw sztucznych.
(111) 330238
(220) 2019 10 22
(210) 505900
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732)	SZYMURA KAZIMIERZ LUDWIK, SZYMURA BRONISŁAWA
MARIA GRUPA EXLAK SPÓŁKA CYWILNA, Sośnicowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUPA EXLAK
(540)

(591) szary, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem Internetu
następujących towarów: chemia samochodowa, farby i lakiery samochodowe, utwardzacze do farb i lakierów, elastyfikatory do farb
i lakierów, pasty matujące, rozcieńczalniki i zmywacze, rozpuszczalniki, żywice i szpachle samochodowe, kity szpachlowe, podkłady
pod lakier, środki antykorozyjne, powłoki zabezpieczające podwozia
samochodowe, farby i lakiery do zabezpieczeń antykorozyjnych,
kosmetyki samochodowe, profesjonalne środki myjące i czyszczące, pasty do mycia rąk, czyściwa celulozowe, ręczniki jednorazowe,
środki chemiczne dla myjni samochodowych.
(111) 330239
(220) 2019 10 22
(210) 505908
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) KLABIS JÓZEF ASKLA AUTOMATYKA SERWIS, Dobrodzień (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540)	ASKLA
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia automatyki przemysłowej, maszyny i urządzenia do obróbki drewna, przenośniki i podajniki, stoły
do maszyn, pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn, 42 usługi w zakresie projektowania maszyn i urządzeń dla branży automotive i branży meblarskiej, usługi dotyczące modernizacji i automatyzacji maszyn, doradztwo techniczne w sprawie budowy maszyn
do produkcji wyrobów z drewna, z tworzyw sztucznych i metalu.
(111) 330240
(220) 2019 10 23
(210) 505954
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732) BERGER KRZYSZTOF MAREK KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Zamienie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) § mobilnapomocprawna.pl
(540)

(591) biały, granatowy, złoty
(531) 24.17.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi pomocy prawnej świadczone na odległość,
w szczególności przez Internet i telefon: doradztwo prawne, projektowanie i opiniowanie pism i umów, analiza i ocena roszczeń, tworzenie strategii w postępowaniach sądowych i negocjacjach.
(111) 330241
(220) 2019 10 23
(210) 505975
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) KOWALSKI HENRYK MAREK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRAGMA
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, pasy do celów ortopedycznych, prowadniki do celów medycznych, wyciągi do celów medycznych, 44 usługi terapeutyczne, placówki rekonwalescencji, fizjoterapia.
(111) 330242
(220) 2019 10 24
(210) 506028
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) ZT KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Optima Cardio
(540)

(591) zielony, czerwony
(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 29 margaryny, tłuszcze i oleje jadalne.
(111) 330243
(220) 2019 10 24
(210) 506038
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732)	EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ignatki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neboa
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(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do włosów, środki do pielęgnacji włosów,
szampony do włosów z wyłączeniem szamponów do tatuaży, odżywki do włosów, maski do włosów.
(111) 330244
(220) 2019 10 25
(210) 506054
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm (DE)
(540) (znak słowny)
(540) KUPUJĘ NIE MARNUJĘ
(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasa i kaszanka, nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce i warzywa (w tym orzechy i rośliny
strączkowe), 30 wyroby piekarnicze, ciasto na wypieki, paszteciki,
ciasta, wypieki, tarty i ciasteczka (ciastka), słone przekąski, chleb,
bułki, precle, bagietki, chleb pita, chleb wstępnie upieczony, chleb
na wpół upieczony, chleb tostowy, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
handlu detalicznego w zakresie: mięsa i wędlin, kiełbasy i kaszanki,
nabiału i substytutów nabiału, przetworzonych owoców i warzyw
(w tym orzechów i roślin strączkowych), wyrobów piekarniczych,
ciast na wypieki, pasztecików, ciast, wypieków, tart i ciasteczek (ciastek), wytrawnych przekąsek, chleba, bułek, precli, bagietek, chleba
pita, chleba wstępnie upieczonego, chleba na wpół upieczonego,
chleba tostowego, świeżych owoców, orzechów, warzyw i ziół.
(111) 330245
(220) 2019 10 25
(210) 506069
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) ZT KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Optima Neuro
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 29 margaryny, tłuszcze i oleje jadalne.
(111) 330246
(220) 2019 10 25
(210) 506076
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732) PAKULSKI ADRIAN PAQ-STUDIO, Koszalin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Paq Studio
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, marketing internetowy, reklama i marketing, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, tworzenie
tekstów reklamowych, obróbka tekstów.
(111) 330247
(220) 2019 10 27
(210) 506112
(151) 2020 03 19
(441) 2019 12 02
(732)	EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CO TAM SŁYCHAĆ W RADIU ZET
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji
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do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagraniami,
dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji
i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji, w tym programów
i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe
i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego,
odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej
poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych
i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron fanpage w serwisach
społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem
Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji
multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz
komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki
udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach,
dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej,
organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi
reporterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi
produkcji radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz
działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu,
drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla
radia, on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje
w tym publikacje dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie
i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie
zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych,
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym,
sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych
i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową,
usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji
programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie.
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(111) 330248
(220) 2019 10 28
(210) 506149
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732)	ALOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rukola
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 05.03.11, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18, 05.03.14
(510), (511) 29 mięso i wędliny, przekąski ziemniaczane, przekąski
na bazie mięsa, przekąski ze skórek wieprzowych, przekąski na bazie
mleka, przekąski na bazie sera, sałatki warzywne, sałatki gotowe, sałatka ziemniaczana, sałatki drobiowe, zupy, gotowe dania warzywne,
gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), pasztet warzywny, pasztet z wątróbki, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
30 kanapki, kanapki z kurczakiem, kanapki zawierające kurczaka, kanapki z hamburgerem, kanapki zawierające sałatę, kanapki z frankfurterkami, kanapki z mięsem, kanapki z rybą, kanapki z indykiem,
kanapki zawierające mieloną wołowinę, kanapki z filetem z ryby,
opiekane kanapki z serem i z szynką, sosy, sałatka ryżowa, sosy sałatkowe, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, gotowe dania z ryżu,
paszteciki, paszteciki z kiełbaskami, naleśniki, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 43 usługi kateringowe, usługi kateringowe obwoźne, usługi kateringowe dla firm, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktami i transportem.
(111) 330249
(220) 2019 10 28
(210) 506164
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Nowa Medycyna
(540)

(111) 330251
(220) 2019 10 29
(210) 506242
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732)	Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) MIZETAM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 330252
(220) 2019 10 30
(210) 506271
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) MORALEWICZ IRENEUSZ STANISŁAW IMFILTER, Goleniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMF
(540)

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 11 inteligentny sterownik IMF-sterowniki do pomp wodnych.
(111) 330253
(220) 2019 10 30
(210) 506273
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) BOLSIUS POLSKA SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bo liczą się chwile
(510), (511) 4 świece, znicze, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: świece, znicze.

(591) biały, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).
(111) 330250
(220) 2019 10 29
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732) CHMIELNIAK JAKUB LETHE, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JULLS
(540)

mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, odżywki
do włosów, oleje czyszczące, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do kąpieli, nielecznicze,
preparaty do prostowania włosów, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], tusze do rzęs, woda perfumowana, zestawy kosmetyków,
zmywacze do paznokci, 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, bielizna osobista, body [bielizna], czapki jako nakrycia głowy, dzianina
[odzież], kaptury [odzież], kąpielówki, kombinezony, koszule, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, legginsy, majtki, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, odzież, odzież gimnastyczna, opaski na głowę,
paski [odzież], pelerynki, piżamy, rękawiczki, skarpetki, spódnice,
stroje plażowe, swetry, szale, szaliki.

(210) 506237

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy do celów kosmetycznych,
błyszczyki do ust, brokat do paznokci, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, maski kosmetyczne,

(111) 330254
(220) 2019 10 30
(210) 506275
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) OSTASZEWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CARSKA
(510), (511) 30 kawa, kawa słodowa, kawa liofilizowana, kawa mielona, kawa aromatyzowana, mrożona kawa, kawa bezkofeinowa, kawa
rozpuszczalna, kawa niepalona, torebki z kawą, kapsułki z kawą,
kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
herbata, mate [herbata], herbata mrożona, herbata rozpuszczalna,
herbata zielona, herbata czarna, herbata oolong, herbata rooibos,
herbata bezteinowa, biała herbata, herbata w torebkach, kapsułki
z herbatą, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych.
(111) 330255
(220) 2019 10 30
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) DADELO SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 506276
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(540) Centrum ROWEROWE.pl
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 15.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: rowery, części do rowerów, akcesoria do rowerów, rowery dziecięce, rowery elektryczne, rowery górskie, rowery
składane, rowery sportowe, rowery szosowe, rowery trekingowe,
trycykle, tandemy, riksze rowerowe, rowerki biegowe [pojazdy], hulajnogi (pojazdy), części konstrukcyjne rowerów, ramy do rowerów,
amortyzatory do rowerów, bagażniki do rowerów, błotniki do rowerów, dętki do rowerów, hamulce do rowerów, klocki hamulcowe [części rowerów], tarcze hamulcowe [części rowerów], szczęki hamulcowe
[części rowerów], zaciski hamulcowe rowerowe, dźwignia hamulca
[części rowerów], linki hamulcowe do rowerów, okładziny hamulcowe do rowerów, kierownice do rowerów, mostki kierownicy [części
rowerowe], lemondki [części rowerów], kierunkowskazy do rowerów,
sygnały kierunkowe do rowerów, koła do rowerów, koła tarczowe
[części rowerów], koła zębate do rowerów, kółka boczne do nauki
jazdy na rowerze, końcówki rączek kierownicy [części rowerów],
korby rowerowe, łańcuchy do rowerów, kasety rowerowe, manetki
do rowerów, napinacze do szprych do kół, napinacze łańcucha rowerowego, nakładki na szprychy rowerowe, noski rowerowe, obręcze
kół do rowerów, opaski na obręcz [części rowerów], opony rowerowe,
opony rowerowe bezdętkowe, szytki [części rowerów], stery rowerowe, osłony łańcucha do rowerów, układy zawieszenia do rowerów,
widelce [części rowerowe], nakładki widelca [części rowerów], obręcze do piast kół, pedały do rowerów, nakładki na pedały rowerowe,
paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, piasty do rowerów,
podpórki do rowerów, nóżki do rowerów, przeguby widelców przednich [części rowerów], trzpienie obrotowe do rowerów, linki rowerowe, przerzutki do rowerów, zębatki do przerzutek [części rowerów],
sztyce do siodełek [części do pojazdów], siodełka do rowerów, dopasowane pokrowce na rowery, pokrowce na siodełka do rowerów,
pokrowce na uchwyty rowerowe, pompki do rowerów, stabilizatory
do rowerów, przyczepki rowerowe, przyczepy do przewożenia rowerów, szprychy do rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia
bagażu, akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, kosze przystosowane do rowerów, sakwy rowerowe, torby rowerowe, uchwyty
do bidonów rowerowych, uchwyty kierownicy do rowerów, nakrętki
na wentyle do opon pojazdów, wentyle do opon, foteliki dla dzieci
do pojazdów, lusterka do pojazdów, bagażniki na rowery do pojazdów, bagażniki na torby do rowerów, sprzęt do naprawy przebitych
opon rowerowych, łatki do naprawy opon, materiały do naprawy
opon, układy napędowe do rowerów, dzwonki do rowerów, klaksony
rowerowe, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, oparcia pasażerów do rowerów,
oleje hamulcowe do rowerów, płyny hamulcowe do rowerów, kleje
do naprawy opon do rowerów, mieszanki do uszczelniania opon
do rowerów, środki do czyszczenia rowerów, środki do polerowania opon pojazdów, kosmetyki dla sportowców, smary do rowerów,
smary do łańcuchów rowerowych, smary do klocków hamulcowych,
oleje smarowe do rowerów, metalowe stojaki do przechowywania
rowerów, metalowe wieszaki do przechowywania rowerów, metalowe wiaty dla rowerów, metalowe zamki do rowerów, metalowe
urządzenia do parkowania rowerów, stojaki do przechowywania rowerów, niemetalowe, urządzenia niemetalowe do parkowanie rowerów, kaski dla rowerzystów, okulary dla rowerzystów, gogle dla rowerzystów, prędkościomierze rowerowe, liczniki kilometrów, systemy
nawigacji GPS do użytku z rowerami, zamki rowerowe (elektryczne),
uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, etui na telefony komórkowe, kamery sportowe, uchwyty do kamer montowanych
do kasków, wodoodporne futerały na kamery wideo, oświetlenie
rowerowe, lampki rowerowe na dynamo, rowerowe światełka odblaskowe, plecaki sportowe, plecaki rowerowe, torby sportowe, bi-
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dony rowerowe, bukłaki, szczotki do czyszczenia części rowerowych,
odzież dla rowerzystów, odzież dla kolarzy, odzież sportowa, obuwie
sportowe, obuwie dla rowerzystów, funkcjonalna odzież termoaktywna, sportowe nakrycia głowy, czapki kolarskie, czapki sportowe, bandany na szyję, bluzy sportowe, koszulki sportowe, kamizelki
sportowe, kurtki sportowe, kurtki przeciwdeszczowe, kurtki chroniące przed wiatrem, spodnie dla rowerzystów, spodenki dla rowerzystów, koszulki dla rowerzystów, skarpety dla rowerzystów, buty
do jazdy na rowerze, bielizna dla rowerzystów, bielizna termoaktywna, rękawiczki dla rowerzystów, rękawki i nogawki dla rowerzystów,
ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze ciała do jazdy
na rowerze, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, trenażery, batony zbożowe i energetyczne, napoje
izotoniczne, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje
dla sportowców, witaminy i preparaty witaminowe dla sportowców,
suplementy diety dla sportowców, preparaty do leczenia kontuzji
sportowych, odzież kompresyjna, pulsometry, zegarki sportowe,
przenośne apteczki pierwszej pomocy przystosowane do rowerów,
narzędzia ręczne do naprawy rowerów.

(111) 330256
(220) 2019 10 30
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) BARYCZA ANNA, Przemków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SapoSpa
(540)

(210) 506277

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 akcesoria do celów kosmetycznych, antyperspiranty,
balsamy i lotiony do twarzy i ciała, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne,
drewno zapachowe, hydrolaty, kadzidełka, kosmetyki, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki upiększające, kremy, kremy kosmetyczne,
maseczki kosmetyczne, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała,
musy do ciała, mydła, odżywki do włosów, oleje kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki
eteryczne, olejki zapachowe, peelingi, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, pomadki do ust,
pomady do celów kosmetycznych, potpourri, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, preparaty do makijażu, preparaty do mycia,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty zapachowe do pomieszczeń, produkty do demakijażu, produkty do higieny ciała, produkty
perfumeryjne, produkty toaletowe, pumeks, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów,
środki do pielęgnacji włosów, środki perfumeryjne i zapachowe,
toniki kosmetyczne, woda toaletowa, woda zapachowa, zapachowe woski, zapachy, zestawy kosmetyków, żele, 4 świece, świece
zapachowe, świece perfumowane, świece w puszkach zapachowe,
świece aromaterapeutyczne, świece do oświetlania, zestawy świeczek, woski palne, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi w zakresie higieny
i urody, usługi salonów piękności, w tym usługi wizażu, informacja
i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów
kosmetycznych.
(111) 330257
(220) 2019 10 30
(210) 506278
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) REMSTAT PIOTR POCHWATKA, ANDRZEJ SZCZEŚNIAK
SPÓŁKA JAWNA, Chwaszczyno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Remstat
(510), (511) 11 zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki szafkowe, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodziarki, elektryczne,
elementy chłodnicze, instalacje chłodnicze, instalacje chłodnicze
do zamrażania, instalacje zamrażające, komory mroźnicze, komo-
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ry chłodzące, maszyny chłodnicze, płyty mrożące, przemysłowe
instalacje chłodnicze, szafy chłodnicze, szafki zamrażające, szafy
mroźnicze, urządzenia chłodnicze, urządzenia chłodnicze do użytku komercyjnego, urządzenia do głębokiego mrożenia, urządzenia
do zamrażania, urządzenia elektryczne stosowane w chłodzeniu,
urządzenia zamrażalnicze do przechowywania, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne do statków, pompy ciepła, 37 instalacja chłodziarek, instalacja zamrażarek,
instalacja urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń
i instalacji do chłodzenia, naprawa lub konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryjnych, naprawa chłodziarek, naprawa zamrażarek, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do chłodzenia,
instalacja urządzeń laboratoryjnych, 42 projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, badania projektów inżynieryjnych,
projektowanie techniczne, opracowywanie projektów technicznych,
planowanie projektów technicznych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, oceny techniczne związane z projektowaniem,
usługi w zakresie projektowania technicznego, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi projektowania technicznego
związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, badania techniczne, badania dotyczące technologii, technologiczne badania projektowe, usługi w zakresie badań technicznych, badania dotyczące
technologii budowy maszyn, badania i opracowywanie projektów
technicznych, udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi, badania w dziedzinie technologii prowadzone przez
inżynierów, usługi badawczo-rozwojowe, usługi w zakresie rozwoju
przemysłowego, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawczo-rozwojowe
dla osób trzecich.

(111) 330258
(220) 2019 10 30
(210) 506279
(151) 2020 03 25
(441) 2019 12 09
(732) INSTYTUT ZDROWIA SOFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielno-Unieście (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony
(531) 02.09.01, 29.01.01
(510), (511) 41 świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą,
organizowanie i prowadzenie zajęć i wykładów w zakresie dietetyki,
organizowanie i prowadzenie szkoleń dla dietetyków, fizjoterapeutów, masażystów, nauka pływania, udostępnianie ośrodków rekreacji,
obiektów i urządzeń sportowych, organizacja imprez tanecznych, dyskotek, organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji, publikowanie książek, publikowanie tekstów, 42 analizy chemiczne, badania
biologiczne, chemiczne, naukowe, w tym w zakresie dietetyki, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 43 kafeterie [bufety],
restauracje, stołówki, usługi restauracyjne świadczone przez hotele,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, hotele, pensjonaty, tymczasowe zakwaterowanie, wynajmowanie pomieszczeń na posiedzenia, narady, domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, 44 usługi w zakresie diet warzywno-owocowych,
usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi w zakresie kuracji
oczyszczających, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej,
domy opieki, usługi klinik medycznych, opieka pielęgniarska, opieka
zdrowotna, ośrodki zdrowia, usługi sanatoryjne, usługi rekonwalescencyjne, szpitale, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi oraz
doradztwo w zakresie prawidłowego odżywiania i diety.

(111) 330259
(220) 2019 10 30
(210) 506280
(151) 2020 03 25
(441) 2019 12 09
(732) CHATA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHATA POLSKA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, jasnoróżowy, pomarańczowy, zielony
(531) 02.03.04, 08.01.01, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wybielacze stosowane w pralnictwie, preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i polerowania, środki do ostrzenia, mydła, perfumy, olejki i esencje eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty antystatyczne do celów domowych, ałun,
depilatory i preparaty do depilacji, preparaty do golenia, kosmetyki
dla zwierząt, wody kolońskie toaletowe, talk kosmetyczny, wata
do celów kosmetycznych, wosk, wybielacze do celów kosmetycznych, 16 papier, karton, albumy, fotografie, broszury, bilety, papierowa bielizna stołowa, afisze, akwarele, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, bloki rysunkowe, artykuły papiernicze, papier pakowy, kalkomanie, kalendarze, gazety, książki, folie z tworzywa sztucznego
do pakowania, filtry do kawy papierowe, kleje do materiałów papierniczych do użytku domowego, reprodukcje graficzne, ręczniki papierowe, rolety papierowe, chusteczki do nosa papierowe, serwetki papierowe, tablice szkolne, torby do pakowania z papieru i tworzyw
sztucznych, torby na śmieci, znaczki pocztowe, karty, kartki z życzeniami okolicznościowe, 21 przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali
szlachetnych, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
grzebienie, gąbki toaletowe, ircha do czyszczenia, kosze piknikowe
z naczyniami, pędzle do golenia, polewaczki, pułapki na myszy
i szczury, rękawice do prac domowych, ruszty kuchenne, suszarki
do bielizny, szczotki, ścierki do czyszczenia, wanienki przenośne dla
niemowląt, wiadra, pojemniki termoizolacyjne na żywność, 29 mięso, potrawy rybne, ryby nieżywe, drób nieżywy, ekstrakty mięsne,
owoce konserwowane, puszkowane, suszone i gotowane, galaretki,
dżemy, kompoty, warzywa gotowane, konserwowane, puszkowane,
suszone, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, orzechy spreparowane, zioła ogrodowe konserwowane, zupy, żelatyna
spożywcza, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, kawa naturalna,
mąka i preparaty zbożowe, chleb, bułki, ciasta, wyroby cukiernicze,
słodycze, czekolada, lody, miód, przyprawy, drożdże, sosy do mięsa,
keczupy, majonezy, migdały (pasta), musztarda, ocet, pizze, słodziki
naturalne, melasa, sól, sorbety, sushi, szafran (przyprawa), wanilia
[aromat], wermiszel, 31 ryby żywe, homary i ostrygi żywe, świeże
owoce i warzywa, rośliny, kwiaty naturalne, pokarm dla zwierząt domowych, sadzonki, sezam, wieńce z kwiatów naturalnych, ziemniaki,
ziarna [nasiona], 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna i gazowana, soki owocowe, syropy do napojów, piwo, soki warzywne [napoje], 33 napoje alkoholowe [z wyjątkiem piwa], 34 bibułki papierosowe, papierosy, cygara, fajki, tytoń, zapałki, ustniki do cygarniczek,
przybory dla palaczy, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego artykułów spożywczych i używek, Usługi handlu hurtowego i detalicznego artykułów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej
i artykułów gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: nawozy naturalne i sztuczne, ziemia do upraw,
torf (nawóz), farby, lakiery, barwniki, bejce, preparaty zabezpieczające do metali, preparaty do konserwacji drewna, pigmenty, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, wybielacze stosowane
w pralnictwie, preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i polerowania, środki do ostrzenia, mydła, olejki i esencje eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty antystatyczne
do celów domowych, ałun, depilatory i preparaty do depilacji, preparaty do golenia, kosmetyki dla zwierząt, wody kolońskie toaletowe,
perfumy, talk kosmetyczny, wata do celów kosmetycznych, wosk,
wybielacze do celów kosmetycznych, aparaty fotograficzne, baterie
elektryczne, komputery i osprzęt komputerowy, płyty CD i DVD, pro-
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gramy komputerowe nagrane, programy gier komputerowych, komputerowe urządzenia peryferyjne, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, urządzenia elektryczne do zwabiania i zabijania
owadów, lampki elektryczne na choinki, sprzęt kuchenny elektryczny, latarki, żarówki oświetleniowe, zapalniczki, suszarki do włosów,
świeczniki, zapalniczki do gazu, filtry do wody, rożna, ognie sztuczne,
ognie bengalskie, papier, karton, albumy, fotografie, broszury, bilety,
papierowa bielizna stołowa, afisze, akwarele, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki rysunkowe, galanteria papierowa, papier pakowy, kalkomania, kalendarze, gazety, broszury, foldery, książki, folie
z tworzywa sztucznego do pakowania, filtry do kawy papierowe, kleje do materiałów papierniczych do użytku domowego, reprodukcje
graficzne, ręczniki papierowe, rolety papierowe, chusteczki do nosa
papierowe, serwetki papierowe, tablice szkolne, torby do pakowania
z papieru i tworzyw sztucznych, torby na śmieci, znaczki pocztowe,
karty, kartki z życzeniami okolicznościowe, przybory kuchenne
nie z metali szlachetnych, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, grzebienie, gąbki toaletowe, ircha do czyszczenia,
kosze piknikowe z naczyniami, pędzle do golenia, polewaczki, pułapki na myszy i szczury, rękawice do prac domowych, ruszty kuchenne,
suszarki do bielizny, szczotki, ścierki do czyszczenia, wanienki przenośne dla niemowląt, wiadra, pojemniki termoizolacyjne na żywność, bielizna domowa, bielizna pościelowa, bielizna stołowa tekstylna, obrusy, chusteczki do nosa [tekstylne], kapy, narzuty na łóżka,
pledy, poszewki, ręczniki tekstylne, ścierki do osuszania szkła, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, serwety
i serwetki stołowe tekstylne, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, baseny kąpielowe jako zabawki, ozdoby choinkowe, choinki z materiałów syntetycznych, deskorolki, przyrządy gimnastyczne, przybory wędkarskie, rowery treningowe (stacjonarne), mięso,
potrawy rybne, ryby nieżywe, drób nieżywy, ekstrakty mięsne, owoce konserwowane, puszkowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, warzywa gotowane, konserwowane, puszkowane, suszone, jaja mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, orzechy
spreparowane, zioła ogrodowe konserwowane, zupy, żelatyna spożywcza, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, kawa naturalna, mąka i preparaty zbożowe, chleb, bułki, ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze,
czekolada, lody, miód, przyprawy, drożdże, sosy do mięsa, keczupy,
majonezy, migdały (pasta), musztarda, ocet, pizze, słodziki naturalne,
melasa, sól, sorbety, sushi, szafran (przyprawa), wanilia [aromat], wermiszel, ryby żywe, homary i ostrygi żywe, świeże owoce i warzywa,
rośliny, kwiaty naturalne, pokarm dla zwierząt domowych, sadzonki,
sezam, wieńce z kwiatów naturalnych, ziemniaki, ziarna [nasiona], napoje bezalkoholowe, woda mineralna i gazowana, soki owocowe,
syropy do napojów, piwo, soki warzywne [napoje], napoje alkoholowe [z wyjątkiem piwa], bibułki papierosowe, papierosy, cygara, fajki,
tytoń, zapałki, ustniki do cygarniczek, przybory dla palaczy, usługi
franchisingowe w zakresie pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu
firm, franczyza w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej, usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm,
doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, usługi
doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchisingowych,
usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub
w zarządzaniu nimi, 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy
dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, tworzenie funduszy, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, tworzenie kapitału, inwestycje kapitałowe, obsługa kart debetowych,
kredytowanie, dzierżawa majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem, administrowanie majątkiem nieruchomym, oszacowanie
majątku nieruchomego [wycena], pośrednictwo w zakresie majątku
nieruchomego, sporządzanie umów dotyczących najmu, agencje
ściągające należności, oszacowanie wartości dla celów fiskalnych,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze, pożyczki pod
zastaw, usługi świadczeń emerytalnych, transfer elektroniczny środków finansowych, ubezpieczenia, zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 39 dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja gazet,
dystrybucja paczek, dystrybucja przesyłek, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, usługi kierowcy, magazynowanie, wy-
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najmowanie magazynów, pakowanie produktów, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie,
spedycja, informacja o transporcie, usługi kurierskie, wynajmowanie
garaży, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie
pojazdów, 41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub
kształcenia], edukacja, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
konkursów [edukacyjne lub rozrywkowe], kształcenie praktyczne
[pokazy], nauczanie organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 42 administrowanie stronami komputerowymi [sieciowymi], analizy systemów komputerowych, dekoracja wnętrz, doradztwo budowlane, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, usługi graficzne, instalacje
oprogramowania komputerowego, ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych z komputera, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
danych przez programy komputerowe, 43 usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie
i franczyza w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie koncepcji franczyzowych
[usługi prawne].

(111) 330260
(220) 2019 10 30
(210) 506282
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) R&D HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R&D HUB RESEARCH & DEVELOPMENT
(540)

(591) niebieski, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informatycznych:-rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego-doradztwo konsultacje i informacja w zakresie technologii
informatycznych, usługi naukowe i technologiczne:-usługi inżynieryjne-usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych-usługi projektowania.
(111) 330261
(220) 2019 10 30
(210) 506286
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) REMSTAT PIOTR POCHWATKA,
ANDRZEJ SZCZEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA, Chwaszczyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMSTAT
(540)

(591) biały, szary, fioletowy
(531) 01.15.17, 29.01.13, 27.05.01
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(510), (511) 11 zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki szafkowe, aparatura i instalacje chłodnicze, chłodziarki, elektryczne,
elementy chłodnicze, instalacje chłodnicze, instalacje chłodnicze
do zamrażania, instalacje zamrażające, komory mroźnicze, komory chłodzące, maszyny chłodnicze, płyty mrożące, przemysłowe
instalacje chłodnicze, szafy chłodnicze, szafki zamrażające, szafy
mroźnicze, urządzenia chłodnicze, urządzenia chłodnicze do użytku komercyjnego, urządzenia do głębokiego mrożenia, urządzenia
do zamrażania, urządzenia elektryczne stosowane w chłodzeniu,
urządzenia zamrażalnicze do przechowywania, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne do statków, pompy ciepła, 37 instalacja chłodziarek, instalacja zamrażarek,
instalacja urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń
i instalacji do chłodzenia, naprawa lub konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryjnych, naprawa chłodziarek, naprawa zamrażarek, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do chłodzenia,
instalacja urządzeń laboratoryjnych, 42 projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, badania projektów inżynieryjnych,
projektowanie techniczne, opracowywanie projektów technicznych,
planowanie projektów technicznych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, oceny techniczne związane z projektowaniem,
usługi w zakresie projektowania technicznego, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi projektowania technicznego
związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, badania techniczne, badania dotyczące technologii, technologiczne badania projektowe, usługi w zakresie badań technicznych, badania dotyczące
technologii budowy maszyn, badania i opracowywanie projektów
technicznych, udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi, badania w dziedzinie technologii prowadzone przez
inżynierów, usługi badawczo-rozwojowe, usługi w zakresie rozwoju
przemysłowego, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawczo-rozwojowe
dla osób trzecich.

(111) 330262
(220) 2019 10 30
(210) 506291
(151) 2020 03 25
(441) 2019 12 09
(732) BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żychlin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) books
(540)

(531) 20.01.03, 27.05.01
(510), (511) 16 książki, kalendarze, zeszyty, komiksy, gazety, teczki
[artykuły biurowe], zakładki do książek, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi sprzedaży książek, kalendarzy, zeszytów, komiksów, gazet, teczek jako artykułów
biurowych, zakładek do książek, materiałów drukowanych, materiałów piśmiennych i wyposażenia edukacyjnego, 40 drukowanie, 41
usługi wydawnicze.
(111) 330263
(220) 2019 10 31
(210) 506324
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732)	STOKOWSKI DARIUSZ TADEUSZ DARS COSMETICS, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeVe
(540)

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

(510), (511) 3 korektory [kosmetyki], eyelinery [kosmetyki], kosmetyki kolorowe, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust,
kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki
w formie żeli, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki do makijażu
skóry, produkty powlekające usta [kosmetyki], kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu twarzy, pudry w kamieniu
[kosmetyki], błyszczyki do ust [kosmetyki], kosmetyki do makijażu
do kompaktów, wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], kosmetyki w postaci cieni do powiek, puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki].

(111) 330264
(220) 2019 10 31
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732)	E-GLAMOUR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EGLAMOUR
(540)

(210) 506330

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, dezodoranty i antyperspiranty do użytku osobistego, kosmetyki, mydła, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone również przez Internet w ramach sklepu
internetowego, dotyczące perfum, produktów perfumeryjnych, kosmetyków, preparatów kosmetycznych i toaletowych, biżuterii oraz
artykułów piśmienniczych.
(111) 330265
(220) 2019 10 31
(210) 506331
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732)	E-GLAMOUR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EGLAMOUR
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, dezodoranty i antyperspiranty do użytku osobistego, kosmetyki, mydła, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone również przez Internet w ramach sklepu
internetowego, dotyczące perfum, produktów perfumeryjnych, kosmetyków, preparatów kosmetycznych i toaletowych, biżuterii oraz
artykułów piśmienniczych.
(111) 330266
(220) 2019 10 31
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLICAPS
(540)

(210) 506336

(591) szary
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 5 wyroby farmaceutyczne, preparaty i artykuły higieniczne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, napary ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe,
ekstrakty ziołowe, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje
chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów
leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do usuwania
grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
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lecznicze środki do czyszczenia zębów, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy-diety, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki
żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub
solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) jako
polepszacze smaku żywności, zarządzanie sklepami: detalicznymi,
hurtowymi, internetowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, usługi w zakresie
organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, usługi promocji gospodarczej i handlowej, doradztwo handlowe, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi badania
rynku i opinii publicznej, organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informacji do komputerowych
baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 330267
(220) 2019 10 31
(210) 506345
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732)	SKOCZYLAS-NOWAKOWSKA MAŁGORZATA, Ciechanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RZECZYZRZECZY.PL MW AD LIBITUM
(540)

(531) 24.03.07, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie.
(111) 330268
(220) 2019 10 31
(210) 506347
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) MAZIARZ KATARZYNA, Gawłuszowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Katarzyna Maziarz Trochębajki
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, książki, książki dla dzieci, książki edukacyjne, książki z obrazkami, książki
z opowiadaniami, książeczki z opowiadaniami dla dzieci, 41 usługi
edukacyjne, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie edukacji, publikacja materiałów edukacyjnych.
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(111) 330269
(220) 2019 11 03
(210) 506356
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) PĘCIAK JAROSŁAW WEBMEDIA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LORIS
(540)

(591) biały, różowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, przyrządy związane z aktywnością seksualną, artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia związane z aktywnością seksualną,
środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych, gadżety
erotyczne, zabawki erotyczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
następujących towarów: akcesoria wspomagające współżycie seksualne, przyrządy związane z aktywnością seksualną, artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia związane z aktywnością seksualną, środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych,
gadżety erotyczne, zabawki erotyczne.
(111) 330270
(220) 2019 11 03
(210) 506357
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) PĘCIAK JAROSŁAW WEBMEDIA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Loris
(510), (511) 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, przyrządy związane z aktywnością seksualną, artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia związane z aktywnością seksualną,
środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych, gadżety
erotyczne, zabawki erotyczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
następujących towarów: akcesoria wspomagające współżycie seksualne, przyrządy związane z aktywnością seksualną, artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia związane z aktywnością seksualną, środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych,
gadżety erotyczne, zabawki erotyczne.
(111) 330271
(220) 2019 11 03
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) BOŻYK KAROLINA ZAJAWKA, Tarczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAJAWKA
(540)

(210) 506358

(531) 02.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, swetry, topy, odzież sportowa, koszulki,
bluzy, bluzki, koszule, spodnie, artykuły odzieżowe dla wędkarzy,
buty wędkarskie, buty wodoodporne do wędkarstwa, gumowe buty
wędkarskie, kapelusze wędkarskie typu bucket hat, koszule wędkarskie kurtki wędkarskie, obuwie do łowienia ryb, kamizelki dla rybaków, kurtki dla rybaków, kurtki rybackie, nakrycia głowy dla rybaków,
obuwie dla rybaków, 28 blanki do wędek, błystki obrotowe jako przynęty wędkarskie, ciężarki do wędek, futerały na wędki, haczyki wędkarskie, harpuny do użytku w rybołówstwie, kołowrotki wędkarskie,
koszyki wędkarskie, pułapki wędkarskie, krętliki wędkarskie, kusze
do łowienia podwodnego, liofilizowana przynęta wędkarska, mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, osęki wędkarskie, pasy wędkarskie,
podbieraki dla wędkarzy, podpórki do wędek, podpory do wędek,
pokrowce na kołowrotki wędkarskie, przybory wędkarskie, przynęty
wędkarskie, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, syntetyczne przynęty wędkarskie, przypony wędkarskie, pudełka na muchy wędkarskie, pudełka na przynęty wędkarskie, rączki do wędek,

100

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 13/2020

sieci wędkarskie, skrzynki na przybory wędkarskie, spławiki wędkarskie, sprzęt do wędkowania, sprzęt wędkarski, sztuczna przynęta
z rybich odpadków dla wędkarzy, sztuczne muchy do wykorzystania
w wędkarstwie, sztuczne przynęty wędkarskie, torby na przynętę
do przechowywania przynęty żywej, torby na sprzęt wędkarski, torby wędkarskie, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, urządzenia do zarzucania przynęty, wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, wędki, wędki do łowienia, więcierze, woblery, wskaźniki brania
dla wędkarstwa podlodowego, wskaźniki brania, zanęty wędkarskie,
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, żyłki przyponowe,
zestawy paternoster, żyłki wędkarskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie odzieży, odzieży wędkarskiej, artykułów
wędkarskich, akcesoriów wędkarskich, 41 usługi sportowe, produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez
sportowych, organizowanie konkursów sportowych, prowadzenie
zawodów sportowych, usługi klubów sportowych, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie turniejów sportowych,
informacje na temat sportu, udostępnianie obiektów i sprzętu wędkarskiego, organizowanie sportowych zawodów wędkarskich, organizowanie i prowadzenie turniejów wędkarskich, organizowanie
grup do wędkarstwa muchowego.

(111) 330272
(220) 2019 11 04
(210) 506394
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) FIRMA DAX AGNIESZKA GĘBKA, ZBIGNIEW GĘBKA
SPÓŁKA JAWNA, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SOLING
(510), (511) 9 radia samochodowe, wzmacniacze, kable elektryczne, anteny samochodowe, głośniki samochodowe, akustyczne (przewody).
(111) 330273
(220) 2019 11 04
(210) 506398
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA KOBNEXT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOBNEXT
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 działalność deweloperska z zakresu budownictwa
mieszkaniowego, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne
w tym: budownictwo przemysłowe, dekarstwo, izolowanie budynków, malowanie, montaż rusztowań, murowanie, nadzór budowlany,
restauracja istniejących budynków i obiektów, rozbiórka budynków,
tapetowanie, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi
hydrauliczne, wynajem sprzętu budowlanego, usługi dotyczące doradztwa budowlanego, 42 opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie budynków.
(111) 330274
(220) 2019 11 04
(210) 506403
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) MFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Paterek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mflex
(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania z tworzyw
sztucznych, folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, nadruki, etykiety
z papieru, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, 40 drukowanie cyfrowe, laminowanie.

(111) 330275
(220) 2019 11 04
(210) 506408
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) OLESZEK ALEKSANDRA KAROLINA DESIGN CONCEPT,
Będzin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOIÉL
(510), (511) 25 bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy z kapturem,
body [odzież], damskie luźne topy, dolne części ubrań [odzież], golfy
[odzież], koszule, koszule codzienne, koszule z długimi rękawami, koszule z golfem, krótkie spodnie, letnie sukienki, luźne sukienki o prostym kroju, minispódniczki, odzież codzienna, odzież damska, odzież
jedwabna, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], spódnice, spodnie, sukienki damskie, swetry
[odzież], szorty [odzież], t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież],
ubrania codzienne.
(111) 330276
(220) 2019 11 04
(210) 506409
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) PAKULSKI ADRIAN PAQ-STUDIO, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAQSTUDIO POLSKA AGENCJA SEO
(540)

(591) czarny, czerwony, szary, biały
(531) 26.05.16, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, marketing internetowy, reklama i marketing, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, tworzenie
tekstów reklamowych, obróbka tekstów.
(111) 330277
(220) 2019 11 04
(210) 506416
(151) 2020 03 25
(441) 2019 12 09
(732) PNEUMAT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOWMATIK
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 26.07.25, 26.05.01, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 przyrządy z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, kompresory tłokowe i śrubowe, siłowniki pneumatyczne, pompy w maszynach i silnikach, pompy do instalacji grzewczych, pompy
na sprężone powietrze, pompy próżniowe w maszynach, pompy powietrzne w instalacjach warsztatów samochodowych, sprężarki przewoźne, młoty pneumatyczne, transportery pneumatyczne, maszyny
i urządzenia napędzane sprężonym powietrzem, reduktory sprężonego powietrza, podnośniki pneumatyczne, filtry wysokociśnieniowe,
filtry sprężonego powietrza, 9 sterowniki pneumatyczne, elektrozawory, 35 usługi reklamowe, pośrednictwo sprzedaży miejsca na cele
reklamowe w mediach elektronicznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
sprzętu pneumatycznego: siłowniki, zawory, sprężarki tłokowe, śrubowe i łopatkowe, osuszacze ziębnicze, adsorpcyjne, filtry, węże przemysłowe, manometry i termometry, narzędzia pneumatyczne, reduktory
ciśnień, sprzedaż przez Internet, usługi w zakresie sprzedaży kompresorów, narzędzi pneumatycznych, części zmiennych do kompresorów
i narzędzi pneumatycznych, 41 szkolenia w zakresie pneumatyki, szkolenia przemysłowe, 42 projektowanie instalacji sprężonego powietrza,
nadzór konserwatorski systemów pneumatyki.
(111) 330278
(220) 2019 11 06
(210) 506500
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732) DOBOSZ MICHAŁ, DOBOSZ TOMASZ DECOFIRE
GRUPA SPÓŁKA CYWILNA, Mała Wieś (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) decofire Home & Garden
(540)

(540)	Nutpro
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 grille, w tym grille węglowe, elektryczne, gazowe,
piekarniki, piece do opiekania, wędzenia i pieczenia, elektryczne
suszarki do żywności, urządzenia do wędzenia, opiekania i pieczenia, elektryczne urządzenia do wędzenia, elektryczne urządzenia
do opiekania i pieczenia, rożna.

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do monitorowania zdrowia, urządzenia do monitorowania temperatur kriogenicznych, urządzenia
do monitorowania i analizowania danych telefonicznych, urządzenia do monitorowania niemowląt, alarmy dla niemowląt, 10 czujniki
do użytku medycznego w monitorowaniu parametrów życiowych
u pacjentów, urządzenia do monitorowania znaków życia, urządzenia do monitorowania ciśnienia do użytku medycznego, urządzenia
do monitorowania poziomu glukozy we krwi, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, urządzenia do monitorowania tętna, medyczne przyrządy diagnostyczne, narzędzia do diagnostyki medycznej, przyrządy diagnostyczne krążeniowo-oddechowe, źródła pola
elektromagnetycznego do użytku w diagnostyce medycznej, źródła
pola magnetycznego do użytku w diagnostyce medycznej, urządzenia do diagnostyki obrazowej do użytku medycznego, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, urządzenia do diagnozowania chorób neurologicznych, urządzenia do diagnozowania chorób
zapalnych, rejestratory elektrokardiograficzne, rejestratory tętna,
przyrządy medyczne do rejestracji czynności serca, elektroniczne
rejestratory tętna [do użytku medycznego], elektroniczne rejestratory nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego], elektroniczne
przyrządy rejestrujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku medycznego], elektroniczne przyrządy rejestrujące poziom dwutlenku węgla
do celów medycznych, skanery temperatury do użytku medycznego,
czujniki temperatury do użytku medycznego, termometry lekarskie,
termometry do pomiaru gorączki, 25 bielizna termoaktywna, skarpety termoaktywne, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, termoaktywne nakrycia głowy, koszule, koszulki piłkarskie, koszulki kolarskie, koszule sportowe, koszulki
typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt
i małych dzieci, spodnie, spodnie joggingowe, krótkie spodnie,
spodenki, spodenki kąpielowe, spodenki dla rowerzystów, czapki
sportowe, czapki narciarskie, czapki baseballowe, czapki kolarskie,
kurtki sportowe, odzież sportowa, spodnie sportowe, buty sportowe, skarpetki sportowe, rajstopy sportowe, stroje sportowe, staniki
sportowe, płaszcze sportowe, skarpetki dla sportowców, topy sportowe do rozgrzewki, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki
sportowe, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć,
odzież w stylu sportowym, sportowe nakrycia głowy.

(111) 330279
(220) 2019 11 06
(210) 506501
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) DOBOSZ MICHAŁ, DOBOSZ TOMASZ DECOFIRE
GRUPA SPÓŁKA CYWILNA, Mała Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Grill 360° Feel The Grill
(540)

(591) czarny, czerwony, szary
(531) 26.04.05, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13, 27.07.01, 24.17.05
(510), (511) 11 grille, w tym grille węglowe, elektryczne, gazowe,
piekarniki, piece do opiekania, wędzenia i pieczenia, elektryczne
suszarki do żywności, urządzenia do wędzenia, opiekania i pieczenia, elektryczne urządzenia do wędzenia, elektryczne urządzenia
do opiekania i pieczenia, rożna.
(111) 330280
(220) 2019 11 06
(210) 506503
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) FAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) favi
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych pieczywa, wypieków i ciast, kanapek,
grzanek, pizzy, naleśników, mięs, wędlin, kiełbas, ryb, wyrobów
z mięsa, dań gotowych do szybkiego spożycia, w tym na bazie: pieczywa, mięs, podrobów, ryb, nabiału, warzyw, jarzyn i owoców, sałatek: warzywnych, jarzynowych, owocowych i rybnych, piwa, napojów, alkoholi, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych,
akcesoriów dla palaczy, słodyczy, kosmetyków, perfum, artykułów
skórzanych, obuwia oraz produktów odzieżowych, pasmanteryjnych
i ozdobnych, wyrobów skórzanych, biżuterii, toreb, sprzętu AGD,
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych i materiałów medycznych, 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).
(111) 330281
(220) 2019 11 06
(210) 506506
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732)	SPRAWKA PIOTR NUT PRO, Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(111) 330282
(220) 2017 03 17
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Księstwo Góralskie
(540)

(531) 27.05.01, 24.09.02, 26.04.03

(210) 468974
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(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia,
preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 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, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (w tym benzyna) i materiały
oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 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, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające,
środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, kliniczne odczynniki medyczne, preparaty medyczne, substancje dietetyczne da
niemowląt, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne budynki metalowe, materiały metalowe
do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i druty
z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy
(kruszce), siatki metalowe, siatki druciane, 7 maszyny rolnicze do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i wentylatory, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, prądnice, urządzenia do przenoszenia i transportu, automaty do sprzedaży, betoniarki, cylindry do silników, chłodnice do silników, dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, drukarki 3D, dźwigi, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzenia
napojów, elektryczne sokowirówki, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych, filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza
do silników, filtry do maszyn lub silników, frezarki, galwanizacyjne
maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki kondensacyjne, gaźniki,
gąsienice gumowe będące częścią maszyn budowlanych, generatory
elektryczności, giętarki, gładziarki, głowice cylindrów do silników,
gwinciarki, hydrauliczne urządzenia do otwierania bądź zamykania
drzwi i okien, instalacje do centralnego odkurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające pył
do czyszczenia, kable sterownicze do maszyn i silników, klisze drukarskie, koła garncarskie, koła maszyn, kołowrotki [przędzenie], kombajny zbożowe, kondensatory pary [części maszyn], konwertory dla
stalowni, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta szewskie
[części maszyn], korby [części maszyn], kowarki, krajalnice do chleba,
kultywatory [maszyny], lutlampy [palniki do lutowania], łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, manipulatory
przemysłowe [maszyny], maszynki do siekania mięsa, maszynowe
koła zamachowe, matryce drukarskie, mieszalniki, miksery elektryczne, młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne,
młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, napędy pedałowe do maszyn do szycia,
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice [maszyny],
noże elektryczne, obudowy [części maszyn], odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odpowietrzacze [odgazowywacze]
wody zasilającej, odkurzacze, pasy do maszyn, przenośniki, przecinaki do maszyn, prasy [maszyny do celów przemysłowych], pompy
[maszyny], przesiewacze, przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane
elektrycznie, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty
[maszyny], rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, ruchome chodniki, ruchome schody, sieczkarnie, silniki do łodzi, silniki
elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, smarownice [części maszyn], sprężyny [części maszyn], stoły do maszyn, tokarki, tłumiki
do silników, tłoki [części maszyn lub silników], urządzenia do czyszczenia parowe, ugniatarki mechaniczne, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia
do malowania, urządzenia do korkowania butelek, osie do maszyn,
urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia elektromechaniczne

do przygotowywania żywności, wytłaczarki, zawory [części maszyn
lub silników], pralki, obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechaniczne narzędzia
rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty
sprzedające, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym),
sztućce, broń biała, brzytwy, maszynki do golenia, 9 urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD
i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe,
smartfony, telefony, tablety, sprzęt komputerowy, urządzenia do gaszenia ognia, etui na okularu, etui na smartfony, pokrowce do komputerów, pokrowce do tabletów, gwizdki alarmowe, inteligentne
bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, kaski
do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu, lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lornetki, ładowarki do baterii,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
okulary 3D, soczewki korekcyjne, soczewki do okularów, szafy grające, tablice rozdzielcze, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, urządzenia do monitorowania niemowląt, 10 urządzenia
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne
i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, instrumenty medyczne, aparaty i przyrządy
medyczne, odzież medyczna i obuwie lecznicze, 11 urządzenia
do oświetlania, abażury do lamp, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
instalacje sanitarne, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów
lądowych, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się po wodzie, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu
i w przestrzeni kosmicznej, 13 broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, 15 instrumenty muzyczne, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do materiałów biurowych
lub do celów domowych, materiały dla artystów i do rysowania,
pędzle, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie,
matryce do druku ręcznego, 17 nieprzetworzone i półprzetworzone
kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów,
tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, materiały izolacyjne,
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 19 materiały budowlane
niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, niemetalowe siatki okienne, 22 liny i sznury, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru,
tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne
materiały włókiennicze i ich zamienniki, namioty i brezenty, żagle,
worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, siatki
ogrodowe, siatki z tworzyw sztucznych poliestru do pakowania towarów, siatki wykonane z materiałów innych niż metal i azbest, pakuły, 23 przędza i nici dla włókiennictwa, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, czepki
kąpielowe, opaski na głowę, paski, podeszwy butów, wyroby pończosznicze, wyprawki dziecięce, maski na oczy do spania, okucia metalowe do obuwia, wyprawki dla niemowląt, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty,
ozdoby do włosów, sztuczne włosy, sztuczne brody, sztuczne rośliny,
aplikacje [pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań], cekiny do ubrań,
czepki do farbowania włosów, falbany do odzieży, klamry do pasków,
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ozdoby do obuwia, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do ubrań, artykuły
pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pudełka na przybory do szycia, zamki błyskawiczne, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, zestawy krawieckie, 27 dywany, chodniki (kilimy),
maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg,
draperie (nietekstylne), tapeta, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt
do gier wideo, sprzęt wędkarski, ubranka dla lalek, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, słód, surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 agencje informacji
handlowej, analizy kosztów, badania opinii publicznej, badania rynkowe, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
fakturowanie, fotokopiowanie, impresariat w działalności artystycznej, obróbka tekstów, kolportaż próbek, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], sprzedaż aukcyjna nieruchomości, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, telemarketing,
usługi aukcyjne, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], wyceny handlowe, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajem fotokopiarek, wynajem bilbordów,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie
stoisk handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie hotelami, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, udzielenie informacji na temat metod sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi reklamy i marketingu, usługi sprzedaży w sklepie
wielobranżowym oraz za pośrednictwem Internetu towarów spożywczych, wyposażenia wnętrz, narzędzi ręcznych i mechanicznych,
artykułów AGD, artykułów elektronicznych, elektrycznych i budowlanych, kosmetyków, środków czystości i detergentów oraz suplementów diety, artykułów leśnych, ogrodniczych i kwiatów ciętych,
obuwia, nakryć głowy i ubrań, artykułów dla palaczy, gier, zabawek
i artykułów do zabawy, artykułów i przyrządów gimnastycznych
i sportowych, artykułów do szycia, artykułów żeglarskich, artykułów
papierniczych i przyborów szkolnych, książek, wydawnictw, przyborów do malowania i pisania, instrumentów muzycznych, broni palnej,
amunicji i pocisków, materiałów wybuchowych, sztucznych ogni, pojazdów i akcesoriów do pojazdów, metali szlachetnych i ich stopów,
wyrobów jubilerskich, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, urządzeń, przyrządów i materiałów medycznych i leczniczych, produktów i substancji chemicznych, przyrządów naukowych, geodezyjnych
fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, do ważenia, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, urządzeń i przyrządów do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników danych,
płyt kompaktowych, DVD i innych nośników nagrań cyfrowych, mechanizmów do urządzeń uruchamianych monetami, kas rejestrujących, maszyn liczących, osprzętu do przetwarzania danych, komputerów, programów komputerowych, urządzeń do gaszenia ognia, 36
ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane
z majątkiem nieruchomym, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wyceny fiskalne, 37 usługi budowlane, ciesielstwo,
czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie
okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
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instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych,
izolowanie budynków, konserwacja basenów, konserwacja i naprawa palników, konserwacja i naprawa samolotów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja mebli, konserwacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, konsultacje
budowlane, lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów,
malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie pojazdów, nadzór budowlany, naprawa aparatów
fotograficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, naprawa linii wysokiego
napięcia, naprawa obuwia, naprawa opon, naprawa parasoli, naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy podwodne, naprawy tapicerskie, nitowanie, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów
muzycznych, ostrzenie noży, polerowanie pojazdów, pranie bielizny,
pranie na sucho, pranie pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub
częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowacja odzieży, renowacja powłok cynowych, roboty wydobywcze [górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, sterylizacja narzędzi medycznych, strojenie instrumentów muzycznych, szlifowanie papierem
ściernym, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tępienie szkodników,
inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi
dekarskie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradztwa budowlanego, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi napraw awarii
pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa],
usługi stoczniowe, usługi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, wiercenie studni, wulkanizacja opon [naprawa], wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem
pralek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
wypożyczanie suszarek do naczyń, wypożyczanie zmywarek, wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie
przed korozją, zamiatanie dróg, 38 telekomunikacja, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, dystrybucja energii, dystrybucja
wody, holowanie, informacja o transporcie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, maklerstwo transportowe, parkowanie samochodów, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów,
przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, usługi ratownictwa, usługi butelkowania, usługi kierowców,
usługi kurierskie, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi taksówek, wypożyczanie wózków inwalidzkich, załadunek, wyładunek statków, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin, barwienie futer, barwienie obuwia, barwienie skór,
barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tkanin, chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza, dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów,
drukowanie zdjęć, folowanie tkanin, fotograwiura, frezowanie, garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo, heblowanie materiałów, impregnacja ognioodporna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin,
informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, konserwowanie
napojów i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, laminowanie, lutowanie, magnesowanie, młynarstwo, mrożenie żywności,
nabłyszczanie futer, niklowanie, niszczenie odpadów i śmieci, obrębianie tkanin, obróbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna,
obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, obróbka
metali, obróbka skór, obróbka taśm filmowych, obróbka wełny,
oczyszczanie powietrza, oddzielania kolorów [obróbka], odkażanie
materiałów niebezpiecznych, odlewanie metali, odpuszczanie metali, oprawianie dzieł sztuki, piaskowanie, pielęgnacja futer, pikowanie
tkanin, piłowanie materiałów, pokrywanie kadmem, polerowanie
materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu,
pozłacanie, przeróbki odzieży, przetwarzanie ropy naftowej, przyciemnianie okien samochodowych, recykling odpadów i śmieci, rymarstwo, satynowanie futer, składanie materiałów na zamówienie
dla osób trzecich, skórnictwo, snucie osnów [krosna], sortowanie od-
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padów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie],
spalanie śmieci i odpadów, srebrzenie, szlifowanie, szycie odzieży
na miarę, ścinanie i obróbka drewna, trasowanie laserem, ubój, usługi spawalnicze, usługi technika dentystycznego, usługi w zakresie
fotokompozycji, usługi w zakresie kriokonserwacji, usługi związane
z farbiarstwem, usuwanie warstw nawierzchniowych, uzdatnianie
wody [oczyszczanie wody], wędzenie żywności, wulkanizacja [obróbka materiałów], wybielanie tkanin, wykonywanie kopii kluczy,
wypalanie wyrobów ceramicznych, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie kotłów, wypożyczanie maszyn dziewiarskich, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, wypychanie zwierząt [taksydermia], wyrób futer
na zamówienie, wyrób kotłów, wytłaczanie owoców, wytwarzanie
energii, wywoływanie filmów fotograficznych, zabezpieczanie futer
przed molami, zabezpieczanie tkanin przed molami, zaprasowanie
na stałe tkanin, złocenie, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 43
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, rzeźbienie w jedzeniu, wypożyczanie urządzeń do gotowania, żłobki dla dzieci, wynajmowanie sal na zebrania, hotele dla zwierząt, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, wypożyczanie instalacji sanitarnych,
wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu rolniczego, 45 usługi prawne, usługi ochrony w związku z fizyczną ochroną
mienia rzeczowego oraz osób, agencje adopcyjne, agencje matrymonialne, badanie przeszłości osób, biura rzeczy znalezionych, doradztwo duchowe, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, dotrzymywanie
towarzystwa [opieka osobista], gaszenie pożarów, konsultacje w zakresie znaków zodiaku, kontrola bezpieczeństwa bagażu, kontrola
fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów
doradztwa prawnego, ochrona osobista, opieka nad domem pod
nieobecność właścicieli, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], organizowanie ceremonii religijnych, organizowanie zgromadzeń religijnych, otwieranie zamków zabezpieczających, pisanie
prywatnych listów, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych,
pomoc przy zakładaniu kimono, poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie osób zaginionych, prawne administrowanie licencjami,
prowadzenie ceremonii pogrzebowych, rejestrowanie nazw domen
[usługi prawne], sprawy sporne (usługi pomocy w-), śledzenie skradzionych przedmiotów, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu
znajomości, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi
detektywistyczne, usługi arbitrażowe, usługi doradztwa osobistego
w zakresie stylizacji ubioru, usługi kremacyjne, usługi pogrzebowe,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi serwisów społecznościowych online, usługi stróży nocnych,
usługi w zakresie balsamowania, usługi w zakresie ochrony, usługi
wróżenia z kart, usługi wyprowadzania psów, ustalanie horoskopów,
wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, wypożyczanie gaśnic,
wypożyczanie odzieży, wypożyczanie sejfów, wypożyczanie strojów
wieczorowych, wypuszczanie gołębi na specjalne okazje, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 330283
(220) 2018 04 26
(210) 485419
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732)	HERO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CleanHero
(510), (511) 37 sprzątanie szkół, sprzątanie fabryk, sprzątanie sklepów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie szpitali,
sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie bojlerów
przemysłowych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie domów
mieszkalnych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie
pomieszczeń biurowych, sprzątanie toalet publicznych, sprząta-

nie terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie
budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie klubów
na podstawie umowy, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie biur
na podstawie umowy, sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych,
usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, sprzątanie
obiektów przed imprezami i po imprezach, czyszczenie pojazdów,
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien.

(111) 330284
(220) 2017 08 17
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 25
(732) WOJTYŁKO KARINA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOOAPTEKA
(540)

(210) 475434

(591) zielony, biały
(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty żywnościowe dla celów medycznych i weterynaryjnych, środki pielęgnacyjne i opatrunkowe dla zwierząt, środki
medyczne i weterynaryjne dla zwierząt, 35 zarządzanie w działalności handlowej, sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów przeznaczonych dla zwierząt w szczególności produktów weterynaryjnych, leczniczych pielęgnacyjnych i kosmetycznych, doradztwo handlowe oraz
organizacyjne w zakresie działalności weterynaryjnej i prowadzenia
sprzedaży produktów przeznaczonych dla zwierząt w tym pokarmów
i innych akcesoriów, prowadzenie sklepu internetowego w zakresie
sprzedaży produktów weterynaryjnych, medycznych i leczniczych.
(111) 330285
(220) 2017 12 01
(210) 479616
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732)	S.C. Johnson & Son, Inc., Racine (US)
(540) (znak słowny)
(540) OSIĄGNIJ WIĘCEJ Z NASZĄ RODZINĄ
(510), (511) 35 usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących
zatrudnienia.
(111) 330286
(220) 2018 01 12
(210) 481065
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inPlus
(540)

(591) fioletowy
(531) 26.11.03, 26.11.08, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.05
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(510), (511) 35 usługi dotyczące public relations, usługi reklamowe
świadczone za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, analizy
i badania rynku w sprawach związanych z finansami i ubezpieczeniami, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, zarządzanie
finansami i inwestycjami kapitałowymi związanymi z działalnością
ubezpieczeniową, usługi bankowe w tym również z dostępem przez
Internet, usługi udzielania kredytów, pożyczek ratalnych, pożyczek
pod zastaw, usługi w zakresie gromadzenia środków i ich lokat, usługi w zakresie udzielania gwarancji bankowych, doradztwo w zakresie
oceny i wyboru przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze optymalnej formy ubezpieczenia, obrót akcjami i papierami wartościowymi, brokerstwo ubezpieczeniowe, usługi w ramach prowadzonych
agencji ubezpieczeniowych, rozpowszechnianie informacji o usługach bankowych i ubezpieczeniowych.

(111) 330287
(220) 2018 03 13
(210) 483456
(151) 2019 08 06
(441) 2018 09 17
(732) FINTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINTURE FINTECH OF THE FUTURE
(540)

(591) biały, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa organizacyjnego w zakresie spraw
handlowych, usługi w zakresie outsourcingu programistycznego,
38 przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej i słownej w zakresie
finansów oraz ubezpieczeń, elektroniczne przesyłanie informacji dotyczących papierów wartościowych, lokat oraz pozostałych transakcji
pieniężnych lub ubezpieczeń, przydzielanie dostępu do programów
komputerowych dotyczących papierów wartościowych, lokat oraz
pozostałych transakcji pieniężnych lub też ubezpieczeń w bazach danych, przesyłanie informacji i danych w zakresie usług „online” i w sieciach komputerowych, w tym w sieci Internet, odpłatne udostępnianie na własnej platformie w sieci różnego rodzaju plików tekstowych,
graficznych i dźwiękowych, rozliczane bądź w formie abonamentu
lub za każde odtworzenie czy odsłuchanie, 42 analizy systemów
komputerowych, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe w zakresie
ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowe, projektowanie
i tworzenie dedykowanego oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów i oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów i miejsca na serwerach [hosting], udostępnianie
miejsca na serwerach [strony internetowe], tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
w zakresie projektowania interfejsów użytkownika, analizy oprogramowania komputerowego, projektowanie graficzne stron internetowych i aplikacji internetowych, projektowanie graficzne oprogramowania komputerowego, usługi doradcze związane z użytecznością
i funkcjonalnością oprogramowania komputerowego, administracja
serwerami i oprogramowaniem serwerów komputerowych, usługi
w zakresie specjalistycznego doradztwa informatycznego [IT] dla
sektora finansowego, to jest banków i firm ubezpieczeniowych oraz
sektora logistycznego i energetycznego.
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(111) 330288
(220) 2018 04 24
(210) 485257
(151) 2019 01 17
(441) 2018 06 25
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TERRAGLIA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 330289
(220) 2018 05 04
(210) 485613
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) PepsiCo, Inc., New York (US)
(540) (znak słowny)
(540) CHEETOS FAVORITOS
(510), (511) 30 przekąski z kukurydzy, kukurydza przetworzona, popcorn, kukurydza palona, chrupki kukurydziane i dmuchane, przekąski
z kukurydzy, przekąski na bazie kukurydzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych lub ich kombinacji.
(111) 330290
(220) 2018 01 10
(210) 480960
(151) 2019 03 27
(441) 2018 09 17
(732)	SABI-STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SABI-Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, opinie (sondaże-), pomoc
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w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, analizy i badania rynku, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania i analizy rynku, marketing,
kolportaż próbek, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw dla celów handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama korespondencyjna, reklama prasowa, telemarketing, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ulotek, prospektów,
druków i próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, przydzielanie dostępu
do baz danych, 41 edukacja, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, doradztwo zawodowe, porady
w zakresie edukacji lub kształcenia, kształcenie praktyczne (pokazy),
warsztaty (organizowanie i prowadzenie), szkolenia, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], publikowanie książek, sprawdziany edukacyjne, usługi przekwalifikowania zawodowego, wypożyczanie książek.

gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 330291
(220) 2018 05 30
(210) 486536
(151) 2018 12 10
(441) 2018 08 06
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARIELLA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 20.05.15
(510), (511) 35 organizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, organizowanie i prowadzenie aukcji,
organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi
[handel], porady w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, porady w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w nabywaniu usług
telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie umów
kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie
umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia
usług, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online,
przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, usługi aukcyjne
online, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi
aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych,
usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, marketing internetowy, organizacja i przeprowadzanie aukcji
i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów komórkowych, organizacja targów handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw
w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i przeprowadzanie aukcji,
porady, pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej.

(111) 330292
(220) 2018 05 04
(210) 485622
(151) 2020 02 28
(441) 2018 06 25
(732) PepsiCo, Inc., New York (US)
(540) (znak słowny)
(540) CHEETOS CRUNCHETOS
(510), (511) 30 przekąski z kukurydzy, kukurydza przetworzona, popcorn, kukurydza palona, chrupki kukurydziane i dmuchane, przekąski
z kukurydzy, przekąski na bazie kukurydzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych lub ich kombinacji.
(111) 330293
(220) 2018 06 21
(151) 2019 10 25
(441) 2018 07 30
(732) PRICELESSO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P Pricelesso Łączymy oferty, łączymy ludzi.
(540)

(111) 330294
(151) 2019 03 13

(220) 2018 07 25
(441) 2018 11 26

(210) 487435

(210) 488649
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(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INDUSTRIA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów
kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji
sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z materiałami
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami
budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 330295
(220) 2018 09 03
(210) 490015
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GRAND CAVE
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
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materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 330296
(220) 2018 09 11
(151) 2019 09 13
(441) 2018 12 10
(732) ULTRAMASZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ultra MASZYNA
(540)

(210) 490395

(591) różowy, niebieski
(531) 14.07.20, 29.01.12, 27.05.01, 26.11.11
(510), (511) 25 bielizna, bezrękawniki, bermudy, bikini, biustonosze,
blezery, bluzki, body [odzież], body (bielizna), chusty [odzież], chustki
[apaszki], dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, dżinsy, fartuchy,
fartuszki, fraki, garnitury, getry, golfy, gorsety, halki [bielizna], halki
[odzież], kaftany, kamizelki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kominiarki, kostiumy, koszule, kożuchy, krawaty, koszulki polo, kurtki,
legginsy, letnie sukienki, marynarki do garniturów, męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, minispódniczki, mundury, narzutki na ramiona, ocieplacze, odzież codzienna, parea, pelerynki,
piżamy, płaszcze, podkoszulki, polary, poncza, pulowery, prochowce, rękawiczki, skarpetki, skarpetki, smokingi, spodenki, spódnice,
spodnie, suknie wieczorowe, suknie ślubne, surduty, swetry, szale:
szaliki, szorty, togi, topy [odzież], trencze, tuniki, ubrania codzienne,
żakiety męskie, żakiety z dzianiny, 35 usługi sprzedaży detalicznej
następujących towarów: maszyny do szycia, urządzenia prasowalnicze, maszyny prasowalnicze do ubrań, hafciarki, nożyce krawieckie,
nożyczki krawieckie, obcinacze do nici, ostrzałki, plotery, miarki krawieckie, książki, liniały, manekiny. manekiny krawieckie, deski do prasowania, zestawy krawieckie, igły do szycia, igły do maszyn do szycia, szpulki dziewiarskie [inne niż części maszyn], usługi sprzedaży
hurtowej następujących towarów, maszyny do szycia, urządzenia
prasowalnicze, maszyny prasowalnicze do ubrań, hafciarki, nożyce
krawieckie, nożyczki krawieckie, obcinacze do nici, ostrzałki, plotery,
miarki krawieckie, książki, liniały, manekiny. manekiny krawieckie, deski do prasowania, zestawy krawieckie, igły do szycia, igły do maszyn
do szycia, szpilki dziewiarskie [inne niż części maszyn], 41 nauczanie
i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów
szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych,
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw
w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
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kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], pokazy
[do celów szkoleniowych], usługi instruktażowe i szkoleniowe, nauka
szycia, pokazy mody w celach rozrywkowych [organizacja-], organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie warsztatów, organizacja warsztatów i seminariów.

(732)	ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suplement diety D₃ baby kap
(540)

(111) 330297
(220) 2018 11 08
(210) 492467
(151) 2019 07 17
(441) 2019 01 14
(732) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PacePress
(510), (511) 10 uciskacz opatrunkowy, opatrunki uciskowe, opatrunki
uciskowe stosowane po zabiegach medycznych, urządzenia nadmuchiwane do ucisku ciała.
(111) 330298
(220) 2018 11 08
(210) 492468
(151) 2019 07 17
(441) 2019 01 14
(732) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mediconsole
(510), (511) 9 system do zbierania i archiwizowania danych medycznych podczas wykonywania zabiegów i procedur medycznych oraz
konsultacji medycznych w czasie rzeczywistym, systemy centralnej
kontroli wykonywania zabiegów i procedur medycznych, konsole
medyczne wraz z systemem centralnej kontroli wykonywania zabiegów i procedur.
(111) 330299
(220) 2019 02 21
(210) 496262
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732)	STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Lubartów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Stella
(540)

(591) granatowy, zielony, biały
(531) 01.01.02, 27.05.01, 26.01.03, 26.02.12, 26.02.13, 29.01.13
(510), (511) 4 świece, świeczki zapachowe, świece ozdobne, świece
podgrzewające, zapachowe świece podgrzewające, kostki do rozpalania w grillu i kominku, zapalacze do grilla, 6 folie metalowe do zawijania i pakowania, wyroby z folii metalowych, w tym pojemniki,
formy, torby, rękawy foliowe, folie żaroodporne, folie aluminiowe
do zawijania i pakowania, folie aluminiowe do pakowania produktów spożywczych, grillowania, pieczenia, aluminiowe tacki do grilla,
8 łyżki z tworzyw sztucznych, łyżeczki z tworzyw sztucznych, widelce z tworzyw sztucznych, noże z tworzyw sztucznych,, 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania, papier do pakowania, papier i rękawy do pieczenia, torby do pakowania, koperty, woreczki z papieru
lub z tworzyw sztucznych, torby na śmieci z papieru lub z tworzyw
sztucznych, worki na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych,
torebki do pakowania, koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, ręczniki papierowe, filtry do kawy, serwetki papierowe,
torebki na mrożonki, torebki śniadaniowe, 21 słomki do picia, foremki do lodu, rękawice do prac domowych, rękawice ogrodnicze,
ścierki i ściereczki z mikrofibry, ściereczki do wycierania kurzu, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, ściereczki do wycierania
mebli, ściereczki impregnowane detergentem do czyszczenia, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, mopy, mopy z mikrofibry,
zmywaki ścierne do celów kuchennych, materiały do polerowania,
papierowe tace i tacki gastronomiczne, talerze papierowe, talerze
z tworzyw sztucznych, miseczki z tworzyw sztucznych, kubki papierowe, kubki z tworzyw sztucznych, kufle do piwa z tworzyw sztucznych, szklaneczki z tworzyw sztucznych, filiżanki z tworzyw sztucznych, kieliszki z tworzyw sztucznych, wykałaczki.
(111) 330300
(151) 2019 09 20

(220) 2019 02 28
(441) 2019 04 29

(210) 496534

(591) biały, żółty, niebieski, różowy
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, 5
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety składające się
z witamin, dodatki witaminowe, preparaty witaminowe, preparaty
zawierające witaminę D .

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) 000163
(111) 049656
(111) 058257
(111) 058343
(111) 068150
(111) 068432
(111) 068435
(111) 068587
(111) 068742
(111) 068769
(111) 068771
(111) 068971
(111) 069148
(111) 069353
(111) 069376
(111) 069379
(111) 069382
(111) 070563
(111) 070564
(111) 071406
(111) 071479
(111) 079916
(111) 079926
(111) 144936

(180) 2030 12 07
(180) 2030 08 14
(180) 2030 08 15
(180) 2030 09 18
(180) 2030 08 16
(180) 2030 08 16
(180) 2030 08 21
(180) 2030 10 10
(180) 2030 08 29
(180) 2030 09 12
(180) 2030 09 12
(180) 2030 08 13
(180) 2030 08 03
(180) 2030 07 19
(180) 2030 07 24
(180) 2030 07 24
(180) 2030 08 03
(180) 2030 08 24
(180) 2030 08 24
(180) 2030 07 24
(180) 2030 11 29
(180) 2030 11 29
(180) 2031 01 14
(180) 2029 10 15

(111) 146287
(111) 146851
(111) 146922
(111) 148412
(111) 149147

(180) 2029 12 17
(180) 2030 03 09
(180) 2030 03 17
(180) 2030 01 28
(180) 2030 03 03

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: tłumaczenia, prowadzenie kursów korespondencyjnych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla towarów: 9: elektroniczne urządzenia
i systemy telewizji przemysłowej,
systemy kontroli czasu pracy, syste-
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(111) 151269
(111) 151567
(111) 151759

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
my kontroli dostępu, systemy kontroli wartowników, sygnalizatory
i urządzenia alarmowe: dźwiękowe,
świetlne, cyfrowe, przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe, centralki alarmowe i telefoniczne oraz
oprzyrządowanie do nich, instalacje włamaniowe, wzmacniacze,
wzmacniacze dźwięku, urządzenia
telekomunikacyjne, nadajniki telekomunikacyjne, programy komputerowe, dyski obliczeniowe,
obwody drukowane, karty i taśmy
magnetyczne, taśmy i ekrany video,
monitory, kamery TV, obiektywy
optyczne, detektory, wykrywacze
fałszywych banknotów, urządzenia do zdalnego sterowania, wodowskazy i wodomierze, aparatura do pomiarów precyzyjnych,
przetwornice elektryczne, liczniki,
skrzynki połączeniowe i do przyłączy, szafy metalowe, transformatory, urządzenia do ładowania
akumulatorów, maszty i odbiorniki
radiowe; 35: zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów krajowych
i importowanych pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w sklepie/hurtowni oferującej urządzenia elektryczne, elektroniczne, energetyczne, optyczne,
magnetyczne, informatyczne, alarmowe różnego typu i do różnych
zastosowań oraz osprzętu do nich;
37: instalowanie, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych,
elektronicznych, energetycznych,
optycznych, magnetycznych, informatycznych, klimatyzacyjnych
i alarmowych, instalowanie, konserwacja i naprawa telefonów i komputerów, usługi konserwacji, napraw,
remontów i interwencji w stanach
awaryjnych na rzecz operatorów
sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej; 39: dystrybucja i dostawa
towarów takich jak: urządzenia
elektryczne, elektroniczne, energetyczne, optyczne, magnetyczne, informatyczne, klimatyzacyjne i alarmowe oraz osprzętu do nich.
(180) 2030 08 02 Prawo przedłużono w całości
(180) 2030 08 08 Prawo przedłużono w całości
(180) 2030 05 17 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki do prania, mycia, czyszczenia i szorowania, kosmetyki, przeciwpotowe mydła,
sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, detergenty inne niż
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, olejek terpentynowy jako preparat
odtłuszczający.

(111) 152315
(111) 152316
(111) 152331
(111) 152348
(111) 152404
(111) 152405
(111) 152700
(111) 152787

(180) 2030 08 02
(180) 2030 08 02
(180) 2030 08 04
(180) 2030 08 09
(180) 2030 08 10
(180) 2030 08 10
(180) 2030 09 07
(180) 2030 05 23

(111) 152904
(111) 152907
(111) 152935
(111) 153135
(111) 153555
(111) 153731
(111) 153812
(111) 154256
(111) 154486
(111) 154507
(111) 154519
(111) 154526
(111) 154852
(111) 154853
(111) 154857
(111) 154921
(111) 154925
(111) 155072
(111) 155450
(111) 155704
(111) 155843
(111) 155844
(111) 155889
(111) 156427
(111) 156452

(180) 2030 08 16
(180) 2030 08 18
(180) 2030 08 14
(180) 2030 11 20
(180) 2030 10 17
(180) 2030 08 07
(180) 2030 08 07
(180) 2030 10 05
(180) 2030 08 07
(180) 2031 01 30
(180) 2030 08 08
(180) 2030 08 09
(180) 2030 10 18
(180) 2030 10 18
(180) 2030 10 23
(180) 2030 08 18
(180) 2030 10 09
(180) 2030 08 17
(180) 2030 08 18
(180) 2031 01 22
(180) 2030 09 15
(180) 2030 09 15
(180) 2030 08 17
(180) 2030 10 05
(180) 2030 12 02

(111) 156484
(111) 156853
(111) 156866
(111) 157821
(111) 157833
(111) 159510
(111) 163712
(111) 189691
(111) 235383
(111) 235384
(111) 236794
(111) 237484

(180) 2030 12 21
(180) 2030 07 26
(180) 2031 01 04
(180) 2030 09 02
(180) 2031 01 12
(180) 2030 11 30
(180) 2030 08 28
(180) 2030 12 22
(180) 2030 02 03
(180) 2030 02 03
(180) 2030 03 09
(180) 2030 02 25
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 6: metalowe: bramy,
drzwi, osprzęt do bram i drzwi,
szklarnie, zasuwy mieszkaniowe,
zatyczki; 7: alternatory (generatory prądu przemiennego), dłutownice, aparaty i urządzenia do spawania gazowego, generatory
elektryczności, maszyny: kompresory, kosiarki, kultywatory,
pompy, przecinarki, smarownice
i ich części, maszyny do obróbki
drewna, odkurzacze elektryczne,
podnośniki, sprężarki, strugarki
podłużne, szlifierki, urządzenia
wysokociśnieniowe do mycia
i ich wyposażenie, wiertarki elektryczne; 9: maski spawalnicze,
urządzenia do spawania elektrycznego, wizjofony; 11: rożna,
urządzenia do klimatyzacji, urządzenia do ogrzewania.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: dzwonki elektryczne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 237985 (180) 2030 04 23 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje
dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 238250 (180) 2030 06 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 238850 (180) 2030 06 07 Prawo przedłużono w części dla towarów: 9: gramofony, gramofony
analogowe, gramofony kompaktowe, gramofony ze zmieniaczem
płyt, ramiona gramofonowe, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski, automaty muzyczne, dyski do rejestracji
dźwięku, nośniki do rejestracji
dźwięku, odbiorniki [audio i wideo], odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt
kompaktowych, taśmy do rejestracji dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, wzmacniacze
akustyczne, wzmacniacze stereofoniczne, wzmacniacze antenowe,
przetworniki elektroakustyczne
oraz ich części, przekaźniki oraz
kolumny głośnikowe, głośniki; 35:
usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży, sklepów i hurtowni,
importu, exportu, promocji sprzedaży, reklamy, zaopatrzenia osób
trzecich w gramofony, gramofony
analogowe, gramofony kompaktowe, gramofony ze zmieniaczem
płyt, ramiona gramofonowe, urządzenia do nagrywania, przesyłania
lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, automaty muzyczne, dyski do rejestracji dźwięku,
nośniki do rejestracji dźwięku, odbiorniki [audio i wideo], odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD,
odtwarzacze płyt kompaktowych,
taśmy do rejestracji dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
wzmacniacze akustyczne, wzmacniacze stereofoniczne, wzmacniacze antenowe, przetworniki
elektroakustyczne oraz ich części,
przekaźniki oraz kolumny głośnikowe, głośniki.
(111) 239867 (180) 2030 01 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 240240 (180) 2030 07 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 240846 (180) 2030 07 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 241118 (180) 2030 08 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 241172 (180) 2030 04 20 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 29: wędzonki: szynka, polędwica, baleron, bekon
i boczek, kiełbasy, kiszka kaszana, pieczenie i pasztety, pasty
mięsne, wyroby wędliniarskie
podrobowe, mięso wieprzowe,
mięso wołowe, mięso z drobiu
oraz mięso królicze, mięso konserwowane, słonina, smalec,
wątroba, flaki i galaretki mięsne,

(111) 241256
(111) 241257
(111) 241260
(111) 241317
(111) 241509
(111) 241521
(111) 241864
(111) 241937

(180) 2030 08 13
(180) 2030 08 13
(180) 2030 08 16
(180) 2030 08 06
(180) 2030 07 19
(180) 2030 08 02
(180) 2030 10 23
(180) 2030 04 08

(111) 242019
(111) 242165
(111) 242277
(111) 242382
(111) 242438
(111) 242564
(111) 242812

(180) 2030 08 27
(180) 2030 07 30
(180) 2030 04 08
(180) 2030 08 05
(180) 2030 08 05
(180) 2030 08 09
(180) 2030 05 17

(111) 243000
(111) 243036
(111) 243050
(111) 243184
(111) 243228
(111) 243229
(111) 243230
(111) 243231
(111) 243232
(111) 243233
(111) 243239
(111) 243296
(111) 243355
(111) 243356
(111) 243440
(111) 243462
(111) 243491
(111) 243533
(111) 243536
(111) 243546
(111) 243771

(180) 2030 09 28
(180) 2030 07 30
(180) 2030 09 01
(180) 2030 08 03
(180) 2030 08 13
(180) 2030 08 13
(180) 2030 08 13
(180) 2030 08 13
(180) 2030 08 13
(180) 2030 08 13
(180) 2030 08 20
(180) 2030 09 24
(180) 2030 11 23
(180) 2030 11 23
(180) 2030 07 08
(180) 2030 08 30
(180) 2030 10 15
(180) 2030 08 24
(180) 2030 08 24
(180) 2030 09 23
(180) 2030 04 19

drobiowe i wieprzowe; 35: usługi
sprzedaży w zakresie: wędzonki:
szynka, polędwica, baleron, bekon i boczek, kiełbasy, kiszka kaszana, pieczenie i pasztety, pasty
mięsne, wyroby wędliniarskie podrobowe, mięso wieprzowe, mięso wołowe, mięso z drobiu oraz
mięso królicze, mięso konserwowane, słonina, smalec, wątroba,
flaki i galaretki mięsne, drobiowe
i wieprzowe oraz mięso w cieście,
pierogi mięsne, pierogi warzywne, pierogi z grzybami, pierogi
z serem, kluski z owocami, kluski
śląskie, kopytka, galaretki spożywcze, żywność na bazie mąki.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 43: usługi restauracji,
kawiarni.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: suplementy diety
i inna żywność dietetyczna do celów leczniczych, odżywki wzmacniające do celów leczniczych,
preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki pomocnicze, leki w płynie, maści.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: kultura fizyczna,
imprezy sportowe, usługi wydawnicze, publikowanie książek, bro-
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(111) 243790 (180) 2030 07 28
(111) 243794 (180) 2030 08 18
(111) 243948
(111) 244036
(111) 244082
(111) 244245
(111) 244248
(111) 244374
(111) 244450
(111) 244617
(111) 244680
(111) 245078
(111) 245079
(111) 245099
(111) 245450
(111) 245629
(111) 245648
(111) 245649
(111) 245674
(111) 245852
(111) 245853
(111) 245877
(111) 245952
(111) 246029
(111) 246030
(111) 246031
(111) 246307
(111) 246527
(111) 246596
(111) 246612
(111) 246638
(111) 246661
(111) 246758
(111) 246808
(111) 246809
(111) 246812
(111) 246813
(111) 247380
(111) 247470
(111) 247518
(111) 247519
(111) 247520
(111) 247836
(111) 248003
(111) 248004
(111) 248843
(111) 248981
(111) 248982
(111) 249316
(111) 249319
(111) 249870
(111) 253463
(111) 259244
(111) 260322
(111) 260684
(111) 268302
(111) 270120
(111) 270269
(111) 270423
(111) 272158
(111) 290848
(111) 294082
(111) 322883

(180) 2030 09 07
(180) 2030 10 28
(180) 2030 08 03
(180) 2030 11 22
(180) 2030 12 03
(180) 2030 09 22
(180) 2030 10 08
(180) 2030 08 12
(180) 2030 12 06
(180) 2030 09 16
(180) 2030 09 16
(180) 2031 01 28
(180) 2030 11 18
(180) 2030 09 13
(180) 2030 10 05
(180) 2030 10 05
(180) 2030 10 28
(180) 2031 01 19
(180) 2031 01 19
(180) 2031 01 31
(180) 2030 10 25
(180) 2030 09 23
(180) 2030 09 23
(180) 2030 09 23
(180) 2031 01 17
(180) 2030 10 25
(180) 2031 01 14
(180) 2031 01 19
(180) 2031 01 31
(180) 2030 09 06
(180) 2030 07 23
(180) 2031 01 03
(180) 2031 01 03
(180) 2031 01 03
(180) 2031 01 03
(180) 2030 08 05
(180) 2031 02 01
(180) 2030 12 01
(180) 2030 12 01
(180) 2030 12 01
(180) 2031 01 31
(180) 2030 11 15
(180) 2030 11 15
(180) 2030 12 29
(180) 2030 09 21
(180) 2030 09 21
(180) 2030 11 26
(180) 2031 01 14
(180) 2030 08 06
(180) 2030 08 20
(180) 2030 08 30
(180) 2030 07 27
(180) 2030 09 20
(180) 2030 08 05
(180) 2030 12 17
(180) 2030 08 02
(180) 2030 09 15
(180) 2030 08 03
(180) 2030 09 24
(180) 2030 09 17
(180) 2030 08 11

szur i czasopism, usługi publikacji
elektronicznej on-line, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 31: owoce świeże.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 504086
(210) 503982
(210) 463297
(210) 464806
(210) 473640
(210) 402978
(210) 408448
(210) 411777
(210) 418564
(210) 420030
(210) 421079
(210) 423608
(210) 424232
(210) 425151
(210) 426772
(210) 427475
(210) 428153
(210) 432062
(210) 457063
(210) 481251
(210) 484237
(210) 486379
(210) 489396
(210) 490550
(210) 490560
(210) 490563
(210) 493518
(210) 496998
(210) 497239
(210) 497309
(210) 497312
(210) 497413
(210) 498795
(210) 499315
(210) 499549
(210) 500015
(210) 501650
(210) 501726
(210) 501814
(210) 501837
(210) 501954
(210) 502202
(210) 502204
(210) 502214

U
U
ZT01/2017
ZT51/2017
ZT38/2017
22/2012
07/2013
13/2013
26/2013
02/2014
04/2014
09/2014
10/2014
17/2014
14/2014
16/2014
17/2014
24/2014
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 502888
(210) 503815
(210) 503872
(210) 504183
(210) 504635
(210) 504718
(210) 504863
(210) 504963
(210) 504975
(210) 505265
(210) 505368
(210) 505558
(210) 505754
(210) 505755
(210) 505774
(210) 505894
(210) 505958
(210) 506920
(210) 508280
(210) 508771
(210) 504856
(210) 506922
(210) 302195
(210) 302196
(210) 429624
(210) 432473
(210) 433902
(210) 457060
(210) 458499
(210) 481049
(210) 488425
(210) 500535
(210) 500701
(210) 502372
(210) 502720
(210) 502906
(210) 502952
(210) 503600
(210) 504034
(210) 504324
(210) 504682
(210) 357090
(210) 505524
(210) 505663

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
04/2006
04/2006
19/2014
25/2014
02/2015
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
20/2009
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) 493211
(210) 500179

ZT06/2019
ZT41/2019

(210) 500444
(210) 501779

ZT33/2019
ZT34/2019
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(210) 502397
(210) 504149
(210) 512728
(210) 366673
(210) 404513
(210) 404515
(210) 404516
(210) 507017
(210) 390555

ZT38/2019
ZT41/2019
U
12/2010
26/2012
26/2012
26/2012
U
01/2012

(210) 438470
(210) 444914
(210) 464683
(210) 504244
(210) 508590
(210) 486372
(210) 501972
(210) 508592

11/2015
23/2015
U
ZT52/2019
U
ZT41/2018
ZT33/2019
U

Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 368063
(210) 404342
(210) 405743
(210) 408790
(210) 412080
(210) 415109
(210) 415742
(210) 426088
(210) 427651
(210) 432322
(210) 436655
(210) 439945
(210) 446823
(210) 447883
(210) 448806
(210) 449273
(210) 450709
(210) 455467
(210) 458748
(210) 461959
(210) 463514
(210) 464278
(210) 468410
(210) 470713
(210) 471526
(210) 472659
(210) 472672
(210) 473804
(210) 474045
(210) 474218
(210) 474514
(210) 475431
(210) 476056
(210) 477086
(210) 477087
(210) 477162
(210) 477697
(210) 477840
(210) 477874
(210) 477954
(210) 477983
(210) 478045
(210) 481897
(210) 482784
(210) 484151
(210) 484519
(210) 484876
(210) 485048
(210) 485050
(210) 485321

13/2010
25/2012
03/2013
08/2013
14/2013
19/2013
20/2013
14/2014
16/2014
25/2014
07/2015
13/2015
26/2015
02/2016
03/2016
04/2016
07/2016
12/2016
13/2019
13/2019
07/2019
43/2018
21/2017
33/2017
25/2017
17/2019
22/2019
35/2017
17/2019
17/2019
35/2017
29/2018
32/2018
33/2018
33/2018
33/2018
52/2017
01/2018
52/2017
45/2018
45/2018
45/2018
17/2019
22/2019
14/2019
33/2018
34/2018
15/2019
15/2019
17/2019

(210) 485453
(210) 485455
(210) 485456
(210) 485458
(210) 485460
(210) 486020
(210) 486083
(210) 486150
(210) 486151
(210) 486938
(210) 486954
(210) 486955
(210) 487459
(210) 487469
(210) 487637
(210) 487676
(210) 487915
(210) 487949
(210) 488657
(210) 489126
(210) 489283
(210) 489402
(210) 489477
(210) 489954
(210) 489966
(210) 489967
(210) 489996
(210) 490141
(210) 490418
(210) 490579
(210) 490918
(210) 491225
(210) 491237
(210) 491253
(210) 491276
(210) 491277
(210) 491307
(210) 491417
(210) 491446
(210) 491784
(210) 491787
(210) 491805
(210) 491835
(210) 491836
(210) 491855
(210) 491963
(210) 492000
(210) 492051
(210) 492105
(210) 492210

33/2018
33/2018
33/2018
33/2018
33/2018
07/2019
17/2019
17/2019
17/2019
41/2018
41/2018
41/2018
31/2018
31/2018
41/2018
41/2018
03/2019
21/2019
09/2019
38/2018
16/2019
16/2019
12/2019
06/2019
45/2018
45/2018
18/2019
43/2018
50/2018
19/2019
45/2018
23/2019
47/2018
47/2018
19/2019
19/2019
13/2019
07/2019
08/2019
01/2019
21/2019
17/2019
01/2019
17/2019
17/2019
14/2019
08/2019
11/2019
17/2019
10/2019

(210) 492301
(210) 492542
(210) 492678
(210) 492756
(210) 492819
(210) 492855
(210) 492858
(210) 492859
(210) 492949
(210) 493020
(210) 493341
(210) 493384
(210) 493398
(210) 493448
(210) 493523
(210) 493817
(210) 493840
(210) 494023
(210) 494072
(210) 494095
(210) 494109
(210) 494210
(210) 494254
(210) 494255
(210) 494269
(210) 494283
(210) 494348
(210) 494436
(210) 494494
(210) 494530
(210) 494565
(210) 494631
(210) 494633
(210) 494645
(210) 494669
(210) 494834
(210) 494863
(210) 494892
(210) 494915
(210) 494917
(210) 494928
(210) 494944
(210) 494974
(210) 494975
(210) 495027
(210) 495066
(210) 495118
(210) 495172
(210) 495176
(210) 495187
(210) 495190
(210) 495205
(210) 495207
(210) 495208
(210) 495210
(210) 495212
(210) 495215
(210) 495248
(210) 495329
(210) 495443
(210) 495446
(210) 495454
(210) 495537
(210) 495759
(210) 495769
(210) 495789
(210) 495797

19/2019
51/2018
10/2019
09/2019
10/2019
21/2019
21/2019
21/2019
08/2019
10/2019
17/2019
17/2019
16/2019
14/2019
11/2019
14/2019
23/2019
23/2019
11/2019
17/2019
18/2019
17/2019
08/2019
08/2019
08/2019
13/2019
28/2019
18/2019
24/2019
19/2019
13/2019
19/2019
19/2019
14/2019
19/2019
14/2019
22/2019
21/2019
14/2019
14/2019
14/2019
17/2019
15/2019
17/2019
17/2019
17/2019
17/2019
10/2019
13/2019
18/2019
18/2019
15/2019
15/2019
14/2019
14/2019
14/2019
14/2019
17/2019
18/2019
16/2019
16/2019
15/2019
17/2019
16/2019
17/2019
13/2019
23/2019

(210) 495833
(210) 495869
(210) 495931
(210) 495942
(210) 496009
(210) 496061
(210) 496069
(210) 496129
(210) 496179
(210) 496194
(210) 496238
(210) 496335
(210) 496345
(210) 496349
(210) 496391
(210) 496407
(210) 496411
(210) 496418
(210) 496419
(210) 496420
(210) 496444
(210) 496448
(210) 496506
(210) 496517
(210) 496541
(210) 496551
(210) 496556
(210) 496559
(210) 496592
(210) 496622
(210) 496654
(210) 496678
(210) 496701
(210) 496728
(210) 496736
(210) 496788
(210) 496882
(210) 496918
(210) 496940
(210) 496941
(210) 496974
(210) 496986
(210) 496988
(210) 496991
(210) 497011
(210) 497086
(210) 497147
(210) 497204
(210) 497210
(210) 497219
(210) 497223
(210) 497227
(210) 497232
(210) 497278
(210) 497285
(210) 497296
(210) 497361
(210) 497363
(210) 497365
(210) 497366
(210) 497368
(210) 497370
(210) 497372
(210) 497373
(210) 497444
(210) 497459
(210) 497497

21/2019
21/2019
14/2019
14/2019
15/2019
14/2019
16/2019
19/2019
17/2019
17/2019
21/2019
24/2019
18/2019
18/2019
16/2019
19/2019
16/2019
17/2019
16/2019
17/2019
17/2019
17/2019
18/2019
15/2019
17/2019
19/2019
19/2019
19/2019
17/2019
15/2019
16/2019
18/2019
16/2019
17/2019
17/2019
19/2019
19/2019
17/2019
18/2019
18/2019
19/2019
19/2019
23/2019
18/2019
16/2019
16/2019
18/2019
19/2019
19/2019
17/2019
23/2019
22/2019
22/2019
17/2019
22/2019
17/2019
22/2019
22/2019
22/2019
22/2019
22/2019
22/2019
22/2019
22/2019
18/2019
18/2019
18/2019

Nr 13/2020
(210) 497536
(210) 497537
(210) 497543
(210) 497551
(210) 497563
(210) 497584
(210) 497689
(210) 497699
(210) 497723
(210) 497781
(210) 497800
(210) 497893
(210) 497952
(210) 497983
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18/2019
21/2019
19/2019
18/2019
18/2019
18/2019
23/2019
21/2019
22/2019
19/2019
21/2019
21/2019
21/2019
24/2019

(210) 498005
(210) 498043
(210) 498046
(210) 498069
(210) 498084
(210) 498094
(210) 498247
(210) 498270
(210) 498302
(210) 498661
(210) 498669
(210) 499021
(210) 499266

21/2019
21/2019
21/2019
21/2019
21/2019
23/2019
22/2019
24/2019
23/2019
23/2019
23/2019
22/2019
24/2019

Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 218248

(111) 218248

Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług: 30: koncentraty spożywcze
w proszku, koncentraty deserów w proszku
oraz koncentraty w proszku chleba i pieczywa,
zwłaszcza półprodukty żywnościowe w proszku
na bazie mąki zbożowej, w tym: kluski, kopytka, naleśniki, gofry, pizza, tortille, półprodukty
żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym:
placki ziemniaczane, ziemniaki puree, sosy i sosy
instant, koncentraty zup, panierki, przyprawy, ciasta w proszku, preparaty usztywniające do bitej
śmietany, sosy do polewania deserów, dodatki
spulchniające do pieczenia, aromaty do ciast inne
niż oleje esencyjne, chleb wieloziarnisty i chleb z
dodatkami np. ziaren słonecznika, ziół, itp., pieczywo kukurydziane, pszenne i z mąki ciemnej,
pieczywo z dodatkami smakowymi.
Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług: 30: półprodukty żywnościowe na
bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, panierki, przyprawy, preparaty usztywniające do bitej śmietany.
Wygaśnięcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 097447 (141) 2002 07 26 Prawo wygasło w całości.
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
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Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 058199 A. Wykreślono: THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND (SEVEN-UP INTERNATIONAL), HAMILTON, Bermudy; Wpisano: Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company, Little Island, Irlandia. 
(111) 058403 A. Wykreślono: INGERSOLL-RAND COMPANY,
WOODCLIFF LAKE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: INGERSOLL-RAND COMPANY, DAVIDSON, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 062301 A. Wykreślono: FESTO AG & CO.KG, ESSLINGEN,
Niemcy; Wpisano: Festo SE & Co. KG, Esslingen am Neckar, Niemcy. 
(111) 068090 A. Wykreślono: FESTO AG & CO.KG, ESSLINGEN,
Niemcy; Wpisano: Festo SE & Co. KG, Esslingen am Neckar, Niemcy. 
(111) 068105 A. Wykreślono: PERNOD RICARD USA, LLC, PURCHASE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Pernod Ricard USA,
LLC, New York, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 082266 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Ugody Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z dnia 18 maja 2012 r., sygn. akt IX GCo 158/18 zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 31 lipca 2018 r., postanowienia Sądu
Okręgowego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z dnia 30 lipca
2018 r., sygn. akt IX GCo 158/18 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 31 lipca 2018 r. oraz postanowienia Sądu Okręgowego
w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z dnia 29 listopada 2018 r., sygn.
akt IX GCo 158/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy – Żoliborza w Warszawie w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 2974/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Alior Bank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 082266 A. Wykreślono: „EUROMARK POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano: MARBA-SPORT MARCIN
MOCARSKI, Miszewko, Polska 193027041. 
(111) 090844 A. Wykreślono: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362066553;
Wpisano: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363700147. 
(111) 096619 A. Wykreślono: MERZ PHARMA GMBH & CO.
KGAA, FRANKFURT NAD MENEM, Niemcy; Wpisano: LABORATOIRE
HRA PHARMA, Chatillon, Francja. 
(111) 097072 A. Wykreślono: LINCOLN ELECTRIC BESTER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa, Polska 021126064; Wpisano: Lincoln Global, Inc., City of Industry, Stany
Zjednoczone Ameryki. 
(111) 098331 A. Wykreślono: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Radom, Polska; Wpisano: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146618818. 
(111) 098331 A. Wykreślono: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska
146618818; Wpisano: GLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Jawor, Polska 390339667. 
(111) 108110 A. Wykreślono: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362066553;
Wpisano: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 363700147. 
(111) 112317 A. Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836;
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
(111) 118743 A. Wykreślono: Białek Bogdan B.B. MEDIA, Kielce, Polska 290779872; Wpisano: FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Poznań, Polska
631046924. 

015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 119331 A. Wykreślono: MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ
RYSZARD, TRECZYŃSKA ANNA AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska
470799772; Wpisano: AGRO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska. 

(111) 169694 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 126679 A. Wykreślono: Białek Bogdan-B.B. MEDIA, Kielce,
Polska 290870320; Wpisano: FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Poznań, Polska 631046924. 
(111) 141832 A. Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836;
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
(111) 146007 A. Wykreślono: Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A., 43-316 Bielsko-Biała ul. Karpacka 11, Polska;
Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070015636. 
(111) 148811 A. Wykreślono: DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA,
Rabka-Zdrój, Polska 122399341; Wpisano: DUBIEL VITRUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój, Polska
122399341. 
(111) 153928 D. Wpisano: „W dniu 30 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 1743/20/267) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2643260 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-153928 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki ZPUE
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włoszczowie”. 
(111) 167521 A. Wykreślono: LINTER Spółka z o.o., Łobzów, Polska; Wpisano: LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 357211217. 
(111) 169147 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 169149 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 169150 A. Wykreślono: Optimum Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO
MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 169687 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 169688 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 169689 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 169690 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 169691 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 169693 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska

(111) 169695 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 170189 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 170190 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 170572 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 172133 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 175147 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 175148 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 175149 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 175153 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 177894 A. Wykreślono: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radom, Polska; Wpisano: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska
146618818. 
(111) 177894 A. Wykreślono: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska
146618818; Wpisano: GLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Jawor, Polska 390339667. 
(111) 178136 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 179053 A. Wykreślono: JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK Sportowa Spółka Akcyjna, Białystok, Polska 050854803; Wpisano: JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050854803. 
(111) 179241 A. Wykreślono: Lincoln Global, Inc., City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Lincoln Global, Inc.,
Santa Fe Springs, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 180318 A. Wykreślono: SPS HANDEL S.A., Warszawa, Polska 013017915; Wpisano: SPS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 013017915. 
(111) 182519 A. Wykreślono: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362066553;
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Wpisano: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 363700147. 
(111) 186401 A. Wykreślono: WŁADYSŁAW KRASKA, Pruszków, Polska; Wpisano: VIKI PLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna, Polska 260106607. 
(111) 189891 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 191190 A. Wykreślono: ICOPAL S.A., Zduńska Wola, Polska 730020836; Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
(111) 191233 A. Wykreślono: ICOPAL S.A., Zduńska Wola, Polska 730020836; Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
(111) 191522 A. Wykreślono: Lincoln Global, Inc., City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Lincoln Global, Inc.,
City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 191739 A. Wykreślono: ICOPAL S.A., Zduńska Wola, Polska 730020836; Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
(111) 193445 A. Wykreślono: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362066553;
Wpisano: GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 363700147. 
(111) 194002 A. Wykreślono: ICOPAL S.A., Zduńska Wola, Polska 730020836; Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
(111) 194223 A. Wykreślono: Icopal Spółka Akcyjna, Zduńska
Wola, Polska 730020836; Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
(111) 196393 A. Wykreślono: Icopal S.A., Zduńska Wola, Polska 730020836; Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
(111) 196558 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 196561 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 197068 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 197315 A. Wykreślono: Lincoln Global, Inc., City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Lincoln Global, Inc.,
Santa Fe Springs, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 198198 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 198199 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
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(111) 198375 A. Wykreślono: Lincoln Global, Inc., City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Lincoln Global, Inc.,
Santa Fe Springs, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 199387 A. Wykreślono: Lincoln Global, Inc., City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Lincoln Global, Inc.,
Santa Fe Springs, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 199918 A. Wykreślono: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Radom, Polska; Wpisano: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146618818. 
(111) 199918 A. Wykreślono: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska
146618818; Wpisano: GLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Jawor, Polska 390339667. 
(111) 199927 A. Wykreślono: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Radom, Polska; Wpisano: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146618818. 
(111) 199927 A. Wykreślono: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska
146618818; Wpisano: GLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Jawor, Polska 390339667. 
(111) 199956 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 200018 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 200190 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 200192 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 200256 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 200646 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) 200948 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 201931 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) 198236 A. Wykreślono: Lincoln Global, Inc., City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Lincoln Global, Inc.,
Santa Fe Springs, Stany Zjednoczone Ameryki. 

(111) 202272 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) 198237 A. Wykreślono: Lincoln Global, Inc., City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Lincoln Global, Inc.,
Santa Fe Springs, Stany Zjednoczone Ameryki. 

(111) 204088 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 198238 A. Wykreślono: Lincoln Global, Inc., City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Lincoln Global, Inc.,
Santa Fe Springs, Stany Zjednoczone Ameryki. 

(111) 204089 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) 204091 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 204092 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 204524 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 204710 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023. 
(111) 205857 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) 208564 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 209150 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 209151 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 209152 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 209154 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 209260 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 209265 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 209266 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. zo.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 209267 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 209272 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 210200 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 211025 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) 211316 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ-

KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200. 
(111) 211320 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) 212097 A. Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836;
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
(111) 212098 A. Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836;
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
(111) 212871 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) 212872 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) 213254 A. Wykreślono: Lincoln Global, Inc., City of Industry, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Lincoln Global, Inc.,
Santa Fe Springs, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 213412 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 213452 A. Wykreślono: B.B.MEDIA-Bogdan Białek, Kielce,
Polska 290921525; Wpisano: FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 631046924. 
(111) 213972 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SP. Z O.O., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 214215 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 214291 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 214673 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 214736 A. Wykreślono: Jagiellonia-Białystok Sportowa Spółka Akcyjna, Białystok, Polska 050854803; Wpisano: JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 050854803. 
(111) 215680 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 215880 A. Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836;
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
(111) 215885 A. Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836;
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
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(111) 216301 A. Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836;
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
(111) 217574 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 217966 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 219141 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 219143 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023. 
(111) 219144 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 219562 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze i Usług Techniczno-Handlowych ELKOL Sp. z o.o.,
Katowice, Polska 008135550; Wpisano: ELKOL Sp. z o.o., Bytom, Polska 008135550. 
(111) 219832 A. Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836;
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
(111) 219898 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228. 
(111) 219899 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228. 
(111) 219900 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228. 
(111) 219901 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228. 
(111) 220390 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 221137 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 221140 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 222104 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023. 
(111) 223732 A. Wykreślono: Optimum Mark Spółka z o.o.,
Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
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(111) 225420 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 225421 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023. 
(111) 225608 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023. 
(111) 225609 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023. 
(111) 225746 A. Wykreślono: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Radom, Polska; Wpisano: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146618818. 
(111) 225746 A. Wykreślono: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska
146618818; Wpisano: GLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Jawor, Polska 390339667. 
(111) 226739 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO
MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 226740 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023. 
(111) 226741 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO
MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 227379 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023. 
(111) 228729 A. Wykreślono: DONAKO Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska 140353201; Wpisano: DONAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021813474. 
(111) 228730 A. Wykreślono: DONAKO Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska 140353201; Wpisano: DONAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021813474. 
(111) 229296 A. Wykreślono: ADAMS-Adam Morstin, Kraków,
Polska 351061248; Wpisano: Krzysztof Długopolski European Production, Kraków, Polska 356724156. 
(111) 229297 A. Wykreślono: ADAMS-Adam Morstin, Kraków,
Polska 351061248; Wpisano: Krzysztof Długopolski European Production, Kraków, Polska 356724156. 
(111) 229805 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023. 
(111) 231392 A. Wykreślono: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska
180935403; Wpisano: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Rzeszów, Polska 180935403. 
(111) 236694 A. Wykreślono: Śląska Wytwórnia Wódek
Gatunkowych „POLMOS” Spółka Akcyjna, Bielsko-Biała, Polska
070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636. 
(111) 236695 A. Wykreślono: Śląska Wytwórnia Wódek
Gatunkowych „POLMOS” Spółka Akcyjna, Bielsko-Biała, Polska
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070015636; Wpisano: POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070015636. 
(111) 236980 A. Wykreślono: P.P.H.U. „SOCHA” Andrzej Antos,
Daszewice, Polska 639852903; Wpisano: PPHU SOCHA A.D.ANTOS
SPÓŁKA JAWNA, Daszewice, 365817920. 
(111) 237315 A. Wykreślono: SAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 006210490; Wpisano: SAWEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 006210490. 
(111) 237316 A. Wykreślono: SAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 006210490; Wpisano: SAWEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 006210490. 
(111) 238505 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228. 
(111) 239141 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fidor, Polska 290919652; Wpisano: ZAKŁAD
SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH PIOTROWICE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska
830406739.
(111) 239142 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fidor, Polska 290919652; Wpisano: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH PIOTROWICE
II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739.
(111) 239461 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228. 
(111) 239462 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228. 
(111) 239667 A. Wykreślono: Ewa Banaś, Gdańsk, Polska; Wpisano: EWA BANAŚ, Miszewo, Polska. 
(111) 240255 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fidor, Polska 290919652; Wpisano: ZAKŁAD
SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH PIOTROWICE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska
830406739.
(111) 240261 A. Wykreślono: „ESKULAP” G. CZARNECKI Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Rachanie, Polska 060066430;
Wpisano: MARIAN CZARNECKI, Rachanie, Polska. 
(111) 240452 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fidor, Polska 290919652; Wpisano: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH PIOTROWICE
II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739.
(111) 240556 A. Wykreślono: ZAKŁADY KABLOWE BITNER
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 121163910; Wpisano: ZAKŁADY
KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 121163910. 
(111) 241068 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fidor, Polska 290919652; Wpisano: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH PIOTROWICE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739.
(111) 241839 A. Wykreślono: BANK ZACHODNI WBK Spółka
Akcyjna, Wrocław, Polska 930041341; Wpisano: SANTANDER BANK
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 930041341. 
(111) 241995 A. Wykreślono: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Radom, Polska; Wpisano: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146618818. 

(111) 241995 A. Wykreślono: KRET BRAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska
146618818; Wpisano: GLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Jawor, Polska 390339667. 
(111) 242466 A. Wykreślono: ICOPAL Spółka Akcyjna, Zduńska
Wola, Polska 730020836; Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836. 
(111) 242498 A. Wykreślono: SPS Handel Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 013017915; Wpisano: SPS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 013017915. 
(111) 242499 A. Wykreślono: SPS Handel Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 013017915; Wpisano: SPS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 013017915. 
(111) 243362 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023. 
(111) 247642 A. Wykreślono: EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska
300333695; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska 301331110. 
(111) 247642 A. Wykreślono: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110. 
(111) 247642 A. Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO -AKCYJNA, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano:
„EUROCASH” SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, Polska 631008941. 
(111) 251522 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 251523 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 251524 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 251525 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 251528 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 251530 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 251531 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 253614 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 253662 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
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(111) 253663 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 256909 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 253744 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 257779 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 253745 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 257991 A. Wykreślono: STERION Spółka Cywilna Anna Rojek, Marcin Tchórzewski, Warszawa, Polska; Wpisano: STERION SPÓŁKA
CYWILNA PAWEŁ ROJEK, MARCIN TCHÓRZEWSKI, Warszawa, Polska. 

(111) 253746 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 253893 A. Wykreślono: AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965; Wpisano: ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965. 
(111) 254119 A. Wykreślono: ESKULAP G. CZARNECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rachanie, Polska
060066430; Wpisano: MARIAN CZARNECKI, Rachanie, Polska. 
(111) 254598 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 255031 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 255232 A. Wykreślono: AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965; Wpisano: ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965. 
(111) 255483 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 255484 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 255485 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 258920 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 259095 A. Wykreślono: MAINFRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn, Polska 008115560;
Wpisano: MAINFRAME-CUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 385878916. 
(111) 260040 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 260670 A. Wykreślono: AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965; Wpisano: ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965. 
(111) 260723 A. Wykreślono: AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965; Wpisano: ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965. 
(111) 260896 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261404 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261405 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261406 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 255786 A. Wykreślono: CHOJECKI SPÓŁKA AKCYJNA, Kamion, Polska 360000449; Wpisano: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113. 

(111) 261407 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 256099 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 261408 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 256100 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 261409 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 256101 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 261410 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
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(111) 261411 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261412 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261413 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261414 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261415 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261416 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261417 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261418 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261419 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261420 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261576 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261929 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261930 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261931 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261932 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 261933 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 261935 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 262547 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 262791 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 262792 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 263336 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 263337 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 264152 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 264153 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 264154 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 264372 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 264373 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 264375 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 264387 A. Wykreślono: AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965; Wpisano: ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965. 
(111) 264413 A. Wykreślono: AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965; Wpisano: ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140380965. 
(111) 264437 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 264438 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
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(111) 264484 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 265976 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 264549 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 265977 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 264550 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 266626 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 264759 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 266638 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 265043 D. Wpisano: „W dniu 05 maja 2020 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.
Ns-Rej.Za 1174/20/025) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2643427 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak
towarowy R-265043 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”. 

(111) 266659 A. Wykreślono: SPS HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 013017915; Wpisano: SPS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 013017915. 

(111) 265149 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 265530 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 265579 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 265580 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 265653 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 265654 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 265655 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 265656 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 265835 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 265836 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 266660 A. Wykreślono: SPS HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 013017915; Wpisano: SPS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 013017915. 
(111) 266661 A. Wykreślono: SPS HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 013017915; Wpisano: SPS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska
013017915. 
(111) 266746 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 266787 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 266895 A. Wykreślono: SPS HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 013017915; Wpisano: SPS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 013017915. 
(111) 266896 A. Wykreślono: SPS HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 013017915; Wpisano: SPS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 013017915. 
(111) 267960 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 268517 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 268519 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 268537 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 268764 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 269137 A. Wykreślono: SPS HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 013017915; Wpisano: SPS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 013017915. 

122

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 13/2020

(111) 269311 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 269312 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 269313 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 269342 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 269343 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 269344 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 269345 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 269526 A. Wykreślono: SPS HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 013017915; Wpisano: SPS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Warszawa, Polska 013017915. 
(111) 270369 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 270370 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 270371 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 270372 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 271156 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 271256 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 271257 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 271258 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 271938 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 271939 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 271940 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 271941 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 271942 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 272272 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 272273 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 270717 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228. 

(111) 272709 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 270718 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228. 

(111) 273173 A. Wykreślono: ESKULAP G. CZARNECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rachanie, Polska
060066430; Wpisano: MARIAN CZARNECKI, Rachanie, Polska. 

(111) 270846 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 273581 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 270847 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 273632 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 

(111) 270973 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska

(111) 273633 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
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(111) 273828 A. Wykreślono: BIAŁEK BOGDAN B.B. MEDIA, Kielce, Polska 290779872; Wpisano: FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 631046924. 
(111) 274688 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 274689 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 274785 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 274914 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 275923 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 276239 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 276285 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 277500 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 277501 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 277504 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 277575 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 277691 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 278365 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 278439 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 282707 A. Wykreślono: CHINA RAILWAY CORPORATION,
BEIJING, Chiny; Wpisano: CHINA STATE RAILWAY GROUP CO., LTD.,
Pekin, Chiny. 
(111) 282888 A. Wykreślono: JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 050854803; Wpisano:
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050854803. 
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(111) 283491 A. Wykreślono: JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 050854803; Wpisano:
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050854803. 
(111) 283947 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023. 
(111) 286408 A. Wykreślono: HELKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oława, Polska 122680090; Wpisano:
HELKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oława, Polska 122680090. 
(111) 288916 A. Wykreślono: PANIFEXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DRUGI PANIFEX SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, Polska 361257848; Wpisano: NASZA
PĄCZKARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, P
(111) 290560 A. Wykreślono: NIZIO ANDRZEJ NIZIO COMPANY, Warszawa, Polska 950481188; Wpisano: MEEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147110163. 
(111) 291020 A. Wykreślono: CHINA RAILWAY CORPORATION,
Beijing, Chiny; Wpisano: CHINA STATE RAILWAY GROUP CO., LTD.,
Pekin, Chiny. 
(111) 294899 A. Wykreślono: SCENA EWELINA SZYMAŃSKA,
Radom, Polska 140770175; Wpisano: LOCAL BRAND JĘDRZEJ SZYMAŃSKI, Radom, Polska 142105921. 
(111) 294899 A. Wykreślono: LOCAL BRAND JĘDRZEJ SZYMAŃSKI, Radom, Polska 142105921; Wpisano: RADOMDIS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 360741281. 
(111) 295641 A. Wykreślono: JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 050854803; Wpisano:
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050854803. 
(111) 295642 A. Wykreślono: JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 050854803; Wpisano:
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050854803. 
(111) 295644 A. Wykreślono: JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 050854803; Wpisano:
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050854803.

Rejestracja międzynarodowa,
w której wydano decyzję
o definitywnej odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego
w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym
lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów
graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię
bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę
oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę
notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 1425953
(540) HPU-Badania
(732) Johnny Kamsteeg,
Petrus Dorrstraat 4, NL-6466 HZ Kerkrade (NL)
(151) 2018 07 18
(441) 2018 10 22

(511) 5

(581) 2018 10 04
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Lista rzeczników patentowych
(wpisy i skreślenia)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 i z 2020 r. poz. 288), skreślono
z listy rzeczników patentowych w poz. nr:
2795

Kujanek Włodzimierz Stanisław

Góra

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 i z 2020 r. poz. 288), skreślono
z listy rzeczników patentowych w poz. nr:
811

Cieszkowski Antoni Jakub

Wronki

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 i z 2020 r. poz. 288), skreślono
z listy rzeczników patentowych w poz. nr:
2104
793
1035
530
1045
458

Sulima Zofia
Trala Bronisław
Buczyński Edward Jan
Nowak Karol Heinz
Żurek Janusz Przemysław
Kulikowska Wanda Maria

Hajnówka
Świlcza
Warszawa
Bytom
Warszawa
Brwinów

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 i z 2020 r. poz. 288), skreślono
z listy rzeczników patentowych w poz. nr:
3065

Duda Bogdan Jacek

Zamość

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 i z 2020 r. poz. 288), skreślono
z listy rzeczników patentowych w poz. nr:
3111

Gał Ewa Anna

Poznań

