14/2020

WIADOMOŚCI

Urzędu Patentowego

SPIS TREŚCI
TABLE OF CONTENTS
CZĘŚĆ I OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH
PART I PUBLICATIONS OF RIGHTS GRANTED
A. WYNALAZKI
A. INVENTIONS
PATENTY
PATENTS

Udzielone prawa (od nr 235 601 do nr 235 660)
Rights granted (from N° 235 601 to N° 235 660) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Decyzje o odmowie udzielenia prawa, wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Decisions on the refusal to grant the right, issued after the publication of the application .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia prawa, wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Decisions on the discontinuance of the proceedings for grant of the right, issued after the publication of the application  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego
Decisions on the change, reversal or declaring invalid the decisions published in "Wiadomości Urzędu Patentowego"
[Communications of the Patent Office] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
SUPPLEMENTARY RIGHTS OF PROTECTION

Decyzje o odmowie udzielenia prawa, wydane po ogłoszeniu o wpłynięciu wniosku o udzielenie prawa
Decisions on the refusal to renew the right, issued after the notice of the receipt of the application for the renewal of the right  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
PATENTY EUROPEJSKIE
EUROPEAN PATENTS

Złożone tłumaczenia patentów europejskich
Filing of translations of European patents .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Wygaśnięcie prawa
Lapse of the right .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach
Entries and changes to the Register not published in other separate publications  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
OGŁOSZENIA
ANNOUNCEMENTS

Złożone wnioski o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego
Applications filed for the grant of a supplementary protection right .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Złożone wnioski o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego
Applications filed for the renewal of a supplementary protection right .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
B. WZORY UŻYTKOWE
B. UTILITY MODELS
PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE
RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS

Udzielone prawa (od nr 71 510 do nr 71 530)
Rights granted (from N° 71 510 to N° 71 530) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Decyzje o odmowie udzielenia prawa, wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Decisions on the refusal to grant the right, issued after the publication of the application .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia prawa, wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Decisions on the discontinuance of the proceedings for grant of the right, issued after the publication of the application  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
C. WZORY PRZEMYSŁOWE
C. INDUSTRIAL DESIGNS
PRAWA Z REJESTRACJI WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
RIGHTS IN REGISTRATION FOR INDUSTRIAL DESIGNS

Udzielone prawa (od nr 26 282 do nr 26 326 oraz 26 209)
Rights granted (from N° 26 282 to N° 26 326 and N° 26 209) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Wygaśnięcie prawa
Lapse of the right .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28
Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach
Entries and changes to the Register not published in other separate publications  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29
D. ZNAKI TOWAROWE
D. TRADEMARKS
PRAWA OCHRONNE NA ZNAKI TOWAROWE
PROTECTION RIGHTS FOR TRADEMARKS

Udzielone prawa (od nr 330 30 do nr 330 600 oraz nr 283 757, 304 499)
Rights granted (from N° 330 30 to N° 330 600 and N° 283 757, 304 499)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Przedłużenie prawa
Extension of the right .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105
Decyzje o odmowie udzielenia prawa wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP
Decisions on the refusal to grant the right issued after the publication of the application
or disclosure of the application on the Polish Patent Office’s website  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108
Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia prawa wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP
Decision on the discontinuance of the proceedings on granting the right after the publication of the application
or disclosure of the application on the Polish Patent Office’s website  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109
Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach
Entries and changes to the Register not published in other separate publications  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109
Rejestracja międzynarodowa uznana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
International registrations recognised in the territory of the Republic of Poland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
G. RECTIFICATIONS OF INFORMATION PUBLISHED IN "WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO"
[COMMUNICATIONS OF THE PATENT OFFICE]
Rejestracja międzynarodowa znaków towarowych
International registrations trademarks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116

CZĘŚĆ II KOMUNIKATY URZĘDOWE
PART II OFFICIAL COMMUNICATIONS
Lista rzeczników patentowych (wpisy i skreślenia)
Register of Patent Attorneys (entries and changes)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .117

WIADOMOŚCI
Urzędu Patentowego RP
Warszawa, dnia 21 września 2020 r.

CZĘŚĆ I

OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH
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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 235 601 do nr 235 660)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 235602
(41) 2019 02 11
(51) A01G 9/18 (2006.01)
A01G 9/24 (2006.01)
A01G 7/02 (2006.01)
(21) 422463 (22)
2017 08 07

(72) KOŹMIAN RYSZARD, Łęczna (PL); KARLIKOWSKI SŁAWOMIR,
Spiczyn (PL); KUSZ ANDRZEJ, Lublin (PL); WAC-WŁODARCZYK
ANDRZEJ, Lublin (PL)
(73) TOWARZYSTWO GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ, Lublin (PL)
(54) Układ do zasilania upraw w szklarni ciepłym powietrzem z szybu wydechowego kopalni
(B1) (11) 235614
(41) 2018 08 27
(51) A21D 8/00 (2006.01)
A21D 13/047 (2017.01)
A23P 30/20 (2016.01)
A23P 30/38 (2016.01)
A21D 13/45 (2017.01)
(21) 420648 (22)
2017 02 24

Nr 14/2020
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(72) ŁYSOŃ MAGDALENA, Roczyny (PL)
(73) EUROWAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator (PL)
(54) Sposób wytwarzania wafla jęczmiennego i wafel jęczmienny
(B1) (11) 235639
(41) 2020 01 13
(51) A23B 9/26 (2006.01)
A23B 7/10 (2006.01)
A23L 11/20 (2016.01)
A23L 33/145 (2016.01)
(21) 426316 (22)
2018 07 12
(72) BUDRYN GRAŻYNA, Łódź (PL); KLEWICKA ELŻBIETA, Łódź (PL);
GRZELCZYK JOANNA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania fermentowanych kiełków roślin strączkowych
(B1) (11) 235609
(41) 2015 02 16
(51) A24C 5/35 (2006.01)
B65G 47/00 (2006.01)
(21) 405057 (22)
2013 08 13
(72) GIELNIEWSKI ADAM, Trablice (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Segmentowy przyrząd czyszczący wykorzystywany w przemyśle tytoniowym
(B1) (11) 235634
(41) 2016 08 16
(51) A24C 5/354 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
B65B 19/04 (2006.01)
(21) 411098 (22)
2015 02 01
(72) WARCHOŁ MAREK, Pionki (PL); OWCZAREK RADOSŁAW,
Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Zespół napełniający do maszyny do napełniania kaset oraz
sposób napełniania kaset
(B1) (11) 235627
(41) 2017 03 13
(51) A61B 6/04 (2006.01)
A61G 13/10 (2006.01)
B32B 21/10 (2006.01)
(21) 413912 (22)
2015 09 11
(72) GAJDZIŃSKI SLAWOMIR ANDRZEJ, Warzymice (PL);
OLSZEWSKI TADEUSZ, Poznań (PL)
(73) GAJDZIŃSKI SŁAWOMIR ANDRZEJ, Warzymice (PL)
(54) Platforma
(B1) (11) 235651
(41) 2019 09 23
(51) A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/98 (2006.01)
(21) 427793 (22)
2018 11 16
(72) TABASZEWSKA MAŁGORZATA, Iwkowa (PL); SIKORA
ELŻBIETA, Kraków (PL); MIASTKOWSKA MAŁGORZATA,
Kraków (PL); SKOCZYLAS ŁUKASZ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Emulsja kosmetyczna z ekstraktem z kwiatostanów czeremchy
(B1) (11) 235652
(41) 2019 09 23
(51) A61K 8/06 (2006.01)
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A61K 8/67 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
(21) 427794 (22)
2018 11 16
(72) TABASZEWSKA MAŁGORZATA, Iwkowa (PL); SIKORA
ELŻBIETA, Kraków (PL); MIASTKOWSKA MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Emulsja peelingująca
(B1) (11) 235635
(41) 2017 02 13
(51) A61K 31/546 (2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
(21) 417879 (22)
2014 09 29
(30) P.405506
2013 09 30
PL
(86) 2014 09 29
PCT/IB14/01940
(87) 2015 04 02
WO15/044762
(72) KOZIAK KATARZYNA, Warszawa (PL); ŻYŻYŃSKA-GRANICA
BARBARA, Warszawa (PL); FILIPEK SŁAWOMIR, Warszawa (PL);
NIEWIECZERZAŁ SZYMON, Warszawa (PL); TRZASKOWSKI
BARTOSZ, Warszawa (PL); ZEGROCKA-STENDEL OLIWIA,
Łomianki (PL); DUTKIEWICZ MAŁGORZATA, Warszawa (PL);
KRZECZYŃSKI PIOTR, Warszawa (PL); KACZMAREK ELŻBIETA,
Warszawa (PL); WINIARSKA MAGDALENA, Warszawa (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego-cefazolina oraz
zawierający ją preparat farmaceutyczny do zastosowania w leczeniu
i zapobieganiu chorób, u podłoża których leży nadmierna produkcja
interleukiny 15 oraz interleukiny 2
(B1) (11) 235603
(41) 2015 12 07
(51) A61K 31/685 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
A23L 33/115 (2016.01)
A23L 29/275 (2016.01)
(21) 408304 (22)
2014 05 23
(72) SZUBA ANDRZEJ, Wrocław (PL); NOWACKI DORIAN,
Chrząstawa Mała (PL); MARTYNOWICZ HELENA, Wrocław (PL);
WOJAKOWSKA ANNA, Wrocław (PL); MAZUR GRZEGORZ,
Wrocław (PL); BOBAK ŁUKASZ, Janów (PL); TRZISZKA TADEUSZ,
Trzebnica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj
(B1) (11) 235617
(41) 2017 10 23
(51) A61L 27/12 (2006.01)
A61L 27/46 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
(21) 416922 (22)
2016 04 21
(72) WIGLUSZ RAFAŁ JAKUB, Wrocław (PL); PĄZIK ROBERT,
Opole (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK IM. WŁODZIMIERZA
TRZEBIATOWSKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Nanokrystaliczny apatyt domieszkowany jonami pierwszej
grupy układu okresowego w postaci proszku lub krążków i sposób
jego wytwarzania
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(B1) (11) 235618
(41) 2017 11 20
(51) A62B 35/00 (2006.01)
E04G 21/32 (2006.01)
(21) 417228 (22)
2016 05 16
(72) GOŁKOWSKI MARIUSZ, Kraków (PL)
(73) CBR ROCK MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Szelki asekuracyjne
(B1) (11) 235654
(41) 2020 04 06
(51) A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
(21) 431358 (22)
2019 10 03
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); OSTROWSKI ANDRZEJ,
Kraków (PL); AMBROŻY TADEUSZ, Zakliczyn (PL); SKALIY
OLEXANDER, Bydgoszcz (PL); GABOR JADWIGA, Chorzów (PL);
STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Płetwa do pływania z wyprofilowanym wzdłużnie piórem
(B1) (11) 235655
(41) 2020 03 23
(51) A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
(21) 431360 (22)
2019 10 03
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); OSTROWSKI ANDRZEJ,
Kraków (PL); AMBROŻY TADEUSZ, Zakliczyn (PL); SKALIY
OLEXANDER, Bydgoszcz (PL); GABOR JADWIGA, Chorzów (PL);
STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Płetwa o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych
(B1) (11) 235656
(41) 2020 04 06
(51) A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
(21) 431361 (22)
2019 10 03
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); OSTROWSKI ANDRZEJ,
Kraków (PL); AMBROŻY TADEUSZ, Zakliczyn (PL); SKALIY
OLEXANDER, Bydgoszcz (PL); GABOR JADWIGA, Chorzów (PL);
STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Płetwa do pływania z wyprofilowanym wzdłużnie piórem, o poprawionej sprawności hydrodynamicznej
(B1) (11) 235657
(41) 2020 04 06
(51) A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
(21) 431363 (22)
2019 10 03
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); OSTROWSKI ANDRZEJ,
Kraków (PL); AMBROŻY TADEUSZ, Zakliczyn (PL); SKALIY
OLEXANDER, Bydgoszcz (PL); GABOR JADWIGA, Chorzów (PL);
STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
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(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Ultralekka płetwa do pływania z wyprofilowanym wzdłużnie
piórem
(B1) (11) 235658
(41) 2020 04 06
(51) A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
(21) 431364 (22)
2019 10 03
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); OSTROWSKI ANDRZEJ,
Kraków (PL); AMBROŻY TADEUSZ, Zakliczyn (PL); SKALIY
OLEXANDER, Bydgoszcz (PL); GABOR JADWIGA, Chorzów (PL);
STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Ultralekka płetwa do pływania z wyprofilowanym wzdłużnie
piórem, o poprawionej sprawności hydrodynamicznej
(B1) (11) 235659
(41) 2020 04 06
(51) A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
(21) 431365 (22)
2019 10 03
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); OSTROWSKI ANDRZEJ,
Kraków (PL); AMBROŻY TADEUSZ, Zakliczyn (PL); SKALIY
OLEXANDER, Bydgoszcz (PL); GABOR JADWIGA, Chorzów (PL);
STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Ultrawytrzymała płetwa do pływania z wyprofilowanym
wzdłużnie piórem
(B1) (11) 235660
(41) 2020 03 23
(51) A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
(21) 431366 (22)
2019 10 03
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); OSTROWSKI ANDRZEJ,
Kraków (PL); AMBROŻY TADEUSZ, Zakliczyn (PL); SKALIY
OLEXANDER, Bydgoszcz (PL); GABOR JADWIGA, Chorzów (PL);
STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Ultrawytrzymała płetwa do pływania z wyprofilowanym
wzdłużnie piórem, o poprawionej sprawności hydrodynamicznej
(B1) (11) 235604
(41) 2016 10 10
(51) B01D 53/50 (2006.01)
B01D 53/77 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
(21) 411759 (22)
2015 03 26
(72) MIZERAKOWSKI PIOTR, Szczecin (PL)
(73) PVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(54) Sposób odsiarczania gazów
(B1) (11) 235636
(41) 2019 12 02
(51) B01J 20/16 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
(21) 425662 (22)
2018 05 22
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(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); JEDYNAK
KATARZYNA, Kielce (PL); RĘDZIA NINA, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu węglowo-haloizotowego
do adsorpcji ibuprofenu i naproksenu z fazy wodnej
(B1) (11) 235611
(41) 2018 06 18
(51) B03B 9/06 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 419842 (22)
2016 12 16
(72) TUROWSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL); BEŁCZEWSKI JAN,
Warszawa (PL)
(73) SIGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób recyklingu i odzysku surowców z maszyn, urządzeń
i odpadów RTV i AGD oraz linia technologiczna do realizacji tego
sposobu
(B1) (11) 235621
(41) 2017 12 18
(51) B21D 39/04 (2006.01)
F16B 2/10 (2006.01)
F16L 23/04 (2006.01)
(21) 417576 (22)
2016 06 14
(72) LEONHARD MICHAŁ JÓZEF, Gorzyce Wielkie (PL); LEONHARD
ŁUKASZ JÓZEF, Gorzyce Wielkie (PL); LEONHARD SZYMON JÓZEF,
Gorzyce Wielkie (PL)
(73) LOCKHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzyce Wielkie (PL)
(54) Sposób łączenia rurowych ramion oraz zespół do wykonywania
łączeń rurowych ramion
(B1) (11) 235649
(41) 2020 04 20
(51) B21D 47/04 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
(21) 427443 (22)
2018 10 17
(72) KUBIT ANDRZEJ, Krosno (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ,
Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Cienkościenna struktura konstrukcyjno-przestrzenna, sposób
wytwarzania cienkościennej struktury konstrukcyjno-przestrzennej
oraz urządzenie do wytwarzania cienkościennej struktury konstrukcyjno-przestrzennej
(B1) (11) 235619
(41) 2015 12 21
(51) B22F 3/10 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
C23C 16/32 (2006.01)
C23C 16/452 (2006.01)
(21) 408561 (22)
2014 06 16
(72) GUBERNAT AGNIESZKA, Zabierzów (PL); RUTKOWSKI PAWEŁ,
Gołuchowice (PL); STOBIERSKI LUDOSŁAW, Kraków (PL); ZIENTARA
DARIUSZ, Kraków (PL); GRABOWSKI GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania spieku węglika wolframu
(B1) (11) 235624
(41) 2017 01 30
(51) C02F 3/00 (2006.01)
E02B 13/00 (2006.01)
E03F 1/00 (2006.01)
(21) 413324 (22)
2015 07 29
(72) CHMIELOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); PAWEŁEK JAN,
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do rozprowadzania ścieków bytowych wstępnie
oczyszczonych
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(B1) (11) 235607
(41) 2014 04 14
(51) C02F 3/12 (2006.01)
(21) 401102 (22)
2012 10 08
(72) HUPKA JAN, Gdańsk (PL); MARKIEWICZ MARTA, Gdańsk (PL);
JUNGNICKEL CHRISTIAN, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób oczyszczania ścieków metodą mechaniczno-biologiczną
(B1) (11) 235630
(41) 2016 07 04
(51) C04B 35/03 (2006.01)
C04B 35/443 (2006.01)
C04B 35/48 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
(21) 410849 (22)
2014 12 31
(72) SZCZERBA JACEK, Kraków (PL); MADEJ DOMINIKA, Skała (PL);
LIS JERZY, Skawina (PL); BRADECKI ARTUR, Tarnów (PL); STOCH
PAWEŁ, Kraków (PL); ŚNIEŻEK EDYTA, Radziszów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); ZAKŁADY MAGNEZYTOWE
ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Ropczyce (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów peryklazowo-perowskitowo-spinelowych na wyłożenia ogniotrwałe
(B1) (11) 235638
(41) 2019 12 16
(51) C07C 279/26 (2006.01)
C08G 73/02 (2006.01)
C07C 311/38 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 425861 (22)
2018 06 08
(72) WYRĘBSKA ŁUCJA, Zgierz (PL); WOŹNIAK BOGUSŁAW,
Łódź (PL); FALKIEWICZ-DULIK MICHALINA, Kraków (PL); SZUSTER
LUCJAN, Łódź (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU
SKÓRZANEGO, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania sulfanilanu poliheksametylenobiguanidyny i jego zastosowanie
(B1) (11) 235608
(41) 2014 12 22
(51) C07D 249/20 (2006.01)
C07D 211/08 (2006.01)
C07D 211/14 (2006.01)
C08K 5/3475 (2006.01)
(21) 404356 (22)
2013 06 17
(72) PALUSZKIEWICZ JOANNA, Łódź (PL); STOLARSKI ROLAND,
Łódź (PL); MAMNICKA JUSTYNA, Kozie Pole (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Pochodne 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6-tetrametylopirydyny
(B1) (11) 235610
(41) 2015 08 31
(51) C07D 405/12 (2006.01)
A61K 31/473 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
(21) 407332 (22)
2014 02 27
(72) CHOLEWIŃSKI GRZEGORZ, Gdynia (PL); DZIERZBICKA
KRYSTYNA, Gdańsk (PL); IWASZKIEWICZ-GRZEŚ DOROTA,
Gdańsk (PL); TRZONKOWSKI PIOTR, Sopot (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Estrowe koniugaty kwasu mykofenolowego i pochodnych akrydonów, estrowe koniugaty kwasu mykofenolowego i pochodnych
akrydyn, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako immunosupresanty, zwłaszcza do stosowania w zapobieganiu odrzucaniu
przeszczepów
(B1) (11) 235645
(41) 2020 03 09
(51) C07D 495/04 (2006.01)
C07D 311/14 (2006.01)
C07D 311/28 (2006.01)
(21) 426860 (22)
2018 08 31
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(72) STOMPOR MONIKA, Trębowiec Duży (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) 6-O-biotynyloflawon oraz sposób otrzymywania 6-O-biotynyloflawonu
(B1) (11) 235646
(41) 2020 03 09
(51) C07D 495/04 (2006.01)
C07D 311/14 (2006.01)
C07D 311/28 (2006.01)
(21) 426861 (22)
2018 08 31
(72) STOMPOR MONIKA, Trębowiec Duży (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) 6-biotynyloamidoflawon oraz sposób otrzymywania 6-biotynyloamidoflawonu
(B1) (11) 235647
(41) 2020 03 09
(51) C07D 495/04 (2006.01)
C07D 311/28 (2006.01)
(21) 426862 (22)
2018 08 31
(72) STOMPOR MONIKA, Trębowiec Duży (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) 3-O-biotynyloflawon oraz sposób otrzymywania 3-O-biotynyloflawonu
(B1) (11) 235606
(41) 2014 01 07
(51) C07F 15/00 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
(21) 399726 (22)
2012 06 29
(72) BIENIEK MICHAŁ, Wrocław (PL); SKOWERSKI KRZYSZTOF,
Jabłonowo Pomorskie (PL)
(73) APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Kompleksy metali, ich zastosowanie oraz sposób prowadzenia
reakcji metatezy olefin
(B1) (11) 235616
(41) 2017 08 16
(51) C07F 15/00 (2006.01)
C07D 417/02 (2006.01)
C07D 275/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 416045 (22)
2016 02 05
(72) RICHERT MONIKA, Osiek nad Wisłą (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Nowy kompleks rutenu(III) z trifenylofosfiną i 2-(3,5-dimetylo-1H-pirazol-1-yl)-1,3-benzotiazolem i sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 235628
(41) 2019 04 23
(51) C07H 13/04 (2006.01)
C07H 3/06 (2006.01)
(21) 423152 (22)
2017 10 13
(72) KRYSIAK KAMIL, Łódź (PL); MATYJASZEWSKI KRZYSZTOF,
Łódź (PL); KOZANECKI MARCIN, Łódź (PL); PIETRASIK JOANNA,
Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania małocząsteczkowych inicjatorów do tworzenia gwiazd polimerowych
(B1) (11) 235629
(41) 2019 06 17
(51) C08B 37/08 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
(21) 423822 (22)
2017 12 11
(72) MODRZEJEWSKA ZOFIA, Łódź (PL); OWCZARZ PIOTR, Łódź
(PL); RYŁ ANNA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania termoodwracalnych żeli chitozanowych
przeznaczonych na skafoldy iniekcyjne do hodowli osteoblastów
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(B1) (11) 235625
(41) 2017 02 13
(51) C08J 9/10 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
(21) 413440 (22)
2015 08 06
(72) PROCIAK ALEKSANDER, Kraków (PL); MICHAŁOWSKI
SŁAWOMIR, Bochnia (PL); ZAJCHOWSKI STANISŁAW,
Bydgoszcz (PL); TOMASZEWSKA JOLANTA, Bydgoszcz (PL);
MIROWSKI JACEK, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania porowatego poli(chlorku winylu)
o zmniejszonej gęstości pozornej
(B1) (11) 235626
(41) 2017 10 23
(51) C09D 163/00 (2006.01)
C09D 4/02 (2006.01)
(21) 416934 (22)
2016 04 22
(72) LANGER EWA, Orzesze (PL); KUCZYŃSKA HELENA,
Gliwice (PL); WOŹNICZKA AGNIESZKA, Przyszowice (PL); BORTEL
KRZYSZTOF, Mikołów (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Kompozycja powłokowa utwardzana promieniowaniem UV
(B1) (11) 235641
(41) 2020 02 10
(51) C22C 21/12 (2006.01)
(21) 426555 (22)
2018 08 06
(72) BERSKI SZYMON, Nowy Broniszew (PL); DYJA HENRYK,
Poraj (PL); JANIK MARCIN, Koski (PL); GARSTKA TOMASZ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania cylindrycznego wsadu
bimetalowego aluminium-miedź
(B1) (11) 235642
(41) 2020 02 10
(51) C22C 21/12 (2006.01)
(21) 426556 (22)
2018 08 06
(72) BERSKI SZYMON, Nowy Broniszew (PL); DYJA HENRYK,
Poraj (PL); JANIK MARCIN, Koski (PL); GARSTKA TOMASZ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania cylindrycznego wsadu
bimetalowego aluminium-miedź
(B1) (11) 235650
(41) 2020 04 20
(51) E02D 3/12 (2006.01)
E02D 31/02 (2006.01)
E21D 11/38 (2006.01)
C09K 17/00 (2006.01)
E02D 19/16 (2006.01)
(21) 427472 (22)
2018 10 19
(72) FALKOWICZ SŁAWOMIR, Kraków (PL); CICHA-SZOT RENATA,
Kraków (PL); MAJKRZAK MARCIN, Sękowa (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób ograniczenia powierzchni ekshalacji gazu ziemnego
wokół odwiertu gazowego
(B1) (11) 235615
(41) 2018 09 10
(51) E04B 1/00 (2006.01)
(21) 420740 (22)
2017 03 06
(72) NAZIMEK KRZYSZTOF, Gdynia (PL); KUPIEC MAREK,
Gdańsk (PL)
(73) KLIMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(54) Zewnętrzny profil szkieletowej obudowy centrali wentylacyjnej
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(B1) (11) 235623
(41) 2016 09 26
(51) E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/22 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
B28B 3/00 (2006.01)
(21) 411641 (22)
2015 03 18
(72) BRZESKI ARKADIUSZ, Łódź (PL); NOWAK JERZY, Pisarzowice (PL)
(73) NOWAK JERZY WOJCIECH, Pisarzowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyt budowlanych z piasku związanego
tworzywami sztucznymi
(B1) (11) 235632
(41) 2018 07 30
(51) E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/34 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
(21) 424722 (22)
2018 02 28
(72) ZAKONEK PIOTR, Oława (PL)
(73) ZAKONEK PIOTR ZAKPOL, Oława (PL)
(54) Ościeżnica drzwiowa
(B1) (11) 235637
(41) 2019 12 02
(51) F01N 3/06 (2006.01)
F01N 3/04 (2006.01)
(21) 425746 (22)
2018 05 28
(72) DOBRZANIECKI PIOTR, Gliwice (PL); KACZMARCZYK
KRZYSZTOF, Bojszów (PL); SUFFNER HUBERT, Żernica (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Bezciśnieniowy wymiennik ciepła
(B1) (11) 235648
(41) 2020 03 09
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/42 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 426940 (22)
2018 09 07
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną
(B1) (11) 235643
(41) 2020 02 10
(51) F16D 3/10 (2006.01)
F16D 3/56 (2006.01)
(21) 426558 (22)
2018 08 06
(72) BORYGA MAREK, Lublin (PL); KOŁODZIEJ PAWEŁ, Świdnik (PL);
GOŁACKI KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sprzęgło podatne
(B1) (11) 235644
(41) 2020 02 10
(51) F16D 3/10 (2006.01)
F16D 3/56 (2006.01)
(21) 426559 (22)
2018 08 06
(72) BORYGA MAREK, Lublin (PL); KOŁODZIEJ PAWEŁ, Świdnik (PL);
GOŁACKI KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sprzęgło podatne
(B1) (11) 235631
(41) 2020 01 02
(51) F16H 27/02 (2006.01)
F16H 27/00 (2006.01)
(21) 430667 (22)
2019 07 19
(72) GRYGORCZUK JERZY, Warszawa (PL); TOKARZ MARTA,
Warszawa (PL); JARZYNKA STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) ASTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Mechanizm hamujący, sposób hamowania ruchu oraz rozkładany element anteny
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(B1) (11) 235613
(41) 2018 08 27
(51) F23C 7/00 (2006.01)
(21) 420591 (22)
2017 02 20
(72) MARCHENKO WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); MOKROSZ
WOJCIECH, Rudy (PL); GOLEC TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) MARCHENKO WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); MOKROSZ
WOJCIECH, Rudy (PL); INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób spalania paliwa w komorze paleniskowej i komora paleniskowa
(B1) (11) 235601
(41) 2017 05 08
(51) F23G 5/46 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F02C 3/00 (2006.01)
(21) 414550 (22)
2015 10 26
(72) MARCZENKO WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); GÓRALCZYK
STEFAN, Warszawa (PL); PODGÓRZAK ROBERT, Skierdy (PL);
OLESZCZAK JANUSZ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT MECHANIZACJI
BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO, Warszawa (PL);
MARCZENKO WŁODZIMIERZ, Milanówek (PL)
(54) Sposób wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji ze zmikronizowanej, stałej biomasy
(B1) (11) 235605
(41) 2016 02 15
(51) F24C 15/20 (2006.01)
(21) 409117 (22)
2014 08 06
(72) MALINOWSKI DARIUSZ, Pruszków (PL); ZWIERZYŃSKI
MICHAŁ, Kobyłka (PL)
(73) MAAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Podole (PL)
(54) Wielofunkcyjny filtr powietrza zwłaszcza filtr powietrza do wentylatora okapu kuchennego
(B1) (11) 235640
(41) 2020 01 27
(51) F28D 7/00 (2006.01)
F28F 1/04 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
(21) 426439 (22)
2018 07 25
(72) POCHWAT KAMIL, Rzeszów (PL); SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL);
KORDANA SABINA, Małówka (PL); STARZEC MARIUSZ,
Kolbuszowa (PL); DZIOPAK JÓZEF, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Łazienkowy wymiennik ciepła
(B1) (11) 235633
(41) 2019 05 20
(51) G01H 1/00 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
(21) 423382 (22)
2017 11 07
(72) SZCZEPAŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL); TRACZYK STANISŁAW,
Łódź (PL); DZIEDZIAK PAWEŁ, Wołomin (PL)
(73) INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób pomiaru częstotliwości drgań
(B1) (11) 235620
(41) 2017 01 30
(51) G01N 23/06 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
(21) 413247 (22)
2015 07 23
(72) STĘPNIEWSKI ANDRZEJ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) System do prowadzenia oceny stanu wytrzymałościowego
kości oraz sposób prowadzenia oceny
(B1) (11) 235612
(41) 2018 08 27
(51) G01N 27/83 (2006.01)
B66B 7/12 (2006.01)
(21) 420534 (22)
2017 02 14
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(72) WITOŚ MIROSŁAW, Warszawa (PL); KWAŚNIEWSKI JERZY,
Kraków (PL); MOLSKI SZYMON, Kraków (PL)
(73) WITOŚ MIROSŁAW, Warszawa (PL); KWAŚNIEWSKI JERZY,
Kraków (PL); MOLSKI SZYMON, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do oceny niejednorodności namagnesowania lin
stalowych
(B1) (11) 235622
(41) 2018 02 26
(51) G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
(21) 418388 (22)
2016 08 19
(72) DĄBROWSKI MARCIN, Warszawa (PL); CIEPLAK MACIEJ,
Warszawa (PL); SHARMA PIYUSH S., Warszawa (PL); BOROWICZ
PAWEŁ, Warszawa (PL); NOWORYTA KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
LISOWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); D’SOUZA FRANCIS,
Flower Mound (US); KUTNER WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Makroporowata warstwa poli(2,3’-bitiofenu) o strukturze odwróconego opalu, sposób otrzymywania makroporowatej warstwy,
i zastosowanie tej warstwy do selektywnego oznaczania HSA
(B1) (11) 235653
(41) 2019 03 11
(51) H02P 6/16 (2016.01)
(21) 427051 (22)
2018 09 13
(72) KOLANO KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób pomiaru położenia kątowego wału bezszczotkowego
silnika prądu stałego z czujnikami położenia wału

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01G 9/18 (2006.01)
A01G 9/24 (2006.01)
A01G 7/02 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
A21D 13/047 (2017.01)
A21D 13/45 (2017.01)
A23B 9/26 (2006.01)
A23B 7/10 (2006.01)
A23L 11/20 (2016.01)
A23L 33/145 (2016.01)
A23L 33/115 (2016.01)
A23L 29/275 (2016.01)
A23P 30/20 (2016.01)
A23P 30/38 (2016.01)
A24C 5/35 (2006.01)
A24C 5/354 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
A61B 6/04 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61G 13/10 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/60 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)

235602
235602*
235602*
235638*
235614
235614*
235614*
235639
235639*
235639*
235639*
235603*
235603*
235614*
235614*
235609
235634
235634*
235627
235620*
235627*
235651
235651*
235651*

A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/98 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/67 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 31/546 (2006.01)
A61K 31/685 (2006.01)
A61K 31/473 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A61L 27/46 (2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)

235651*
235651*
235651*
235652
235652*
235652*
235652*
235635
235603
235610*
235629*
235617
235617*
235635*
235635*
235635*
235635*
235603*
235603*
235603*
235603*
235603*
235610*
235616*

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

Nr 14/2020

1

2

1

2

A62B 35/00 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
A63B 31/12 (2006.01)
A63B 31/18 (2006.01)
B01D 53/50 (2006.01)
B01D 53/77 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 20/16 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21D 39/04 (2006.01)
B21D 47/04 (2006.01)
B22F 3/10 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
B28B 3/00 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B32B 21/10 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
B65B 19/04 (2006.01)
B65G 47/00 (2006.01)
B66B 7/12 (2006.01)
C01B 25/32 (2006.01)
C02F 3/00 (2006.01)
C02F 3/12 (2006.01)
C04B 35/03 (2006.01)
C04B 35/443 (2006.01)
C04B 35/48 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
C07C 279/26 (2006.01)
C07C 311/38 (2006.01)
C07D 249/20 (2006.01)
C07D 211/08 (2006.01)
C07D 211/14 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
C07D 311/14 (2006.01)
C07D 311/28 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
C07D 311/14 (2006.01)

235618
235654
235654*
235654*
235654*
235655
235655*
235655*
235655*
235656
235656*
235656*
235656*
235657
235657*
235657*
235657*
235658
235658*
235658*
235658*
235659
235659*
235659*
235659*
235660
235660*
235660*
235660*
235604
235604*
235604*
235604*
235604*
235636
235636*
235606*
235611
235611*
235621
235649
235619
235619*
235623*
235625*
235627*
235649*
235634*
235609*
235612*
235617*
235624
235607
235630
235630*
235630*
235630*
235638
235638*
235608
235608*
235608*
235610
235645
235645*
235645*
235646
235646*

C07D 311/28 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
C07D 311/28 (2006.01)
C07D 417/02 (2006.01)
C07D 275/04 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07H 13/04 (2006.01)
C07H 3/06 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
C08G 73/02 (2006.01)
C08J 9/10 (2006.01)
C08K 5/3475 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
C09D 4/02 (2006.01)
C09K 17/00 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C22C 21/12 (2006.01)
C22C 21/12 (2006.01)
C23C 16/32 (2006.01)
C23C 16/452 (2006.01)
E02B 13/00 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
E02D 31/02 (2006.01)
E02D 19/16 (2006.01)
E03F 1/00 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/22 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04G 21/32 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/34 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E21D 11/38 (2006.01)
F01N 3/06 (2006.01)
F01N 3/04 (2006.01)
F02C 3/00 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F16B 2/10 (2006.01)
F16D 3/10 (2006.01)
F16D 3/56 (2006.01)
F16D 3/10 (2006.01)
F16D 3/56 (2006.01)
F16H 27/02 (2006.01)
F16H 27/00 (2006.01)
F16J 15/42 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F16L 23/04 (2006.01)
F23C 7/00 (2006.01)
F23G 5/46 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
F28D 7/00 (2006.01)
F28F 1/04 (2006.01)
G01H 1/00 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
G01N 23/06 (2006.01)
G01N 27/83 (2006.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
H02P 6/16 (2016.01)

235646*
235647
235647*
235616*
235616*
235606
235616
235628
235628*
235629
235638*
235625
235608*
235625*
235626
235626*
235650*
235629*
235641
235642
235619*
235619*
235624*
235650
235650*
235650*
235624*
235615
235623
235623*
235623*
235623*
235623*
235623*
235618*
235632
235632*
235632*
235650*
235637
235637*
235601*
235648
235621*
235643
235643*
235644
235644*
235631
235631*
235648*
235648*
235621*
235613
235601
235601*
235605
235640*
235640
235640*
235633
235633*
235633*
235620
235612
235622
235622*
235653

Nr 14/2020
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INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

235601
235602
235603
235604
235605
235606
235607
235608
235609
235610
235611
235612
235613
235614
235615
235616
235617
235618
235619
235620
235621
235622
235623
235624
235625
235626
235627
235628
235629
235630

F23G 5/46 (2006.01)
A01G 9/18 (2006.01)
A61K 31/685 (2006.01)
B01D 53/50 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C02F 3/12 (2006.01)
C07D 249/20 (2006.01)
A24C 5/35 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
G01N 27/83 (2006.01)
F23C 7/00 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A62B 35/00 (2006.01)
B22F 3/10 (2006.01)
G01N 23/06 (2006.01)
B21D 39/04 (2006.01)
G01N 33/543 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
C02F 3/00 (2006.01)
C08J 9/10 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
A61B 6/04 (2006.01)
C07H 13/04 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
C04B 35/03 (2006.01)

235631
235632
235633
235634
235635
235636
235637
235638
235639
235640
235641
235642
235643
235644
235645
235646
235647
235648
235649
235650
235651
235652
235653
235654
235655
235656
235657
235658
235659
235660

F16H 27/02 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
G01H 1/00 (2006.01)
A24C 5/354 (2006.01)
A61K 31/546 (2006.01)
B01J 20/16 (2006.01)
F01N 3/06 (2006.01)
C07C 279/26 (2006.01)
A23B 9/26 (2006.01)
F28D 7/00 (2006.01)
C22C 21/12 (2006.01)
C22C 21/12 (2006.01)
F16D 3/10 (2006.01)
F16D 3/10 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
B21D 47/04 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
H02P 6/16 (2016.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)
A63B 31/11 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 389779
17/2010
(A1) (21) 395214
26/2012
(A1) (21) 403152
19/2014
(A1) (21) 404172
25/2014
(A1) (21) 404535
06/2014
(A1) (21) 405490
08/2015
(A1) (21) 406448
13/2015
(A1) (21) 408191
24/2015
(A1) (21) 409573
21/2015
(A1) (21) 409575
21/2015
(A1) (21) 409840(62) 403256
18/2015
(A1) (21) 410062
10/2016
(A1) (21) 410253
12/2016
(A1) (21) 410301
12/2016
(A1) (21) 411658
20/2016
(A1) (21) 411753
22/2016
(A1) (21) 413349
15/2016
(A1) (21) 414902
12/2017
(A1) (21) 414903
12/2017
(A1) (21) 414904
12/2017
(A1) (21) 414906
12/2017

(A1) (21) 415309
(A1) (21) 415530
(A1) (21) 415749
(A1) (21) 416353
(A1) (21) 416493
(A1) (21) 416495
(A1) (21) 416898
(A1) (21) 418186
(A1) (21) 418260
(A1) (21) 418302
(A1) (21) 418349
(A1) (21) 418613
(A1) (21) 418817
(A1) (21) 419478
(A1) (21) 419898
(A1) (21) 420434
(A1) (21) 420560
(A1) (21) 420737
(A1) (21) 420786
(A1) (21) 421374
(A1) (21) 421380
(A1) (21) 421419

14/2017
14/2017
15/2017
19/2017
22/2017
23/2017
22/2017
20/2017
04/2018
04/2018
05/2018
06/2018
20/2017
11/2018
14/2018
17/2018
18/2018
19/2018
02/2018
22/2018
23/2018
23/2018

(A1) (21) 421847
(A1) (21) 422395
(A1) (21) 422967
(A1) (21) 423026
(A1) (21) 423149
(A1) (21) 423370
(A1) (21) 423549
(A1) (21) 423700
(A1) (21) 423968
(A1) (21) 424562
(A1) (21) 424767

11
26/2018
04/2019
08/2019
08/2019
09/2019
11/2019
12/2019
13/2019
14/2019
17/2019
19/2019

(A1) (21) 424812
20/2019
(A1) (21) 424849
20/2019
(A1) (21) 424880
20/2019
(A1) (21) 425034
21/2019
(A1) (21) 425487
24/2019
(A1) (21) 425683
25/2018
(A1) (21) 425790
25/2018
(A1) (21) 426008
03/2019
(A1) (21) 426850
06/2020
(A1) (21) 427008(62) 409559
25/2018

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 390352
(A1) (21) 395340
(A1) (21) 400220
(A1) (21) 402984
(A1) (21) 403014
(A1) (21) 403317
(A1) (21) 405056

17/2011
01/2013
03/2014
19/2014
19/2014
20/2014
04/2015

(A1) (21) 407484
(A1) (21) 407487
(A1) (21) 409837
(A1) (21) 411604
(A1) (21) 418719
(A1) (21) 422770
(A1) (21) 424996

19/2015
19/2015
09/2016
20/2016
07/2018
06/2019
20/2019

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji
uprzednio ogłoszonej.
(B1) (11) 233665
11/2019
28 11 2019
Zmieniono decyzję o udzieleniu patentu w zakresie zmiany nazwy uprawnionego z: „PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI
I POMIARÓW PIAP, Warszawa” na: „SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa”.

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU
O UDZIELENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(B1)
(54)
(21)
(71)
(93)

(68) 190092
Proteiny wiążące osteoprotegerynę oraz ich receptory
0163 (22) 2010 11 25
AMGEN INC., THOUSAND OAKS (US)
EU/1/10/618/001 DO 004 2010 05 26 PROLIA-DENOZUMAB
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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)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

25 03 2020
01 04 2020
06 05 2020
08 04 2020
29 04 2020
29 04 2020
04 12 2019
22 04 2020
11 12 2019
01 04 2020
14 12 2011
20 06 2012
11 03 2020
04 03 2020
15 01 2020
18 03 2020
25 03 2020
15 04 2020
05 02 2020
22 04 2020
03 04 2019
11 12 2019
08 01 2020
22 04 2020
15 04 2020
25 03 2020
20 05 2020
06 11 2019
29 04 2020
01 04 2020
08 04 2020
17 06 2020
27 11 2019
25 03 2020
11 03 2020
08 04 2020
08 04 2020
29 04 2020
08 04 2020
11 03 2020
15 04 2020
08 04 2020
25 12 2019
29 04 2020
19 02 2020
18 12 2019
15 04 2020
15 04 2020
08 01 2020
15 04 2020
11 03 2020
11 03 2020
03 06 2020
19 02 2020
08 04 2020

2020/13
2020/14
2020/19
2020/15
2020/18
2020/18
2019/49
2020/17
2019/50
2020/14
2011/50
2012/25
2020/11
2020/10
2020/03
2020/12
2020/13
2020/16
2020/06
2020/17
2019/14
2019/50
2020/02
2020/17
2020/16
2020/13
2020/21
2019/45
2020/18
2020/14
2020/15
2020/25
2019/48
2020/13
2020/11
2020/15
2020/15
2020/18
2020/15
2020/11
2020/16
2020/15
2019/52
2020/18
2020/08
2019/51
2020/16
2020/16
2020/02
2020/16
2020/11
2020/11
2020/23
2020/08
2020/15

EP 1702191 B1
EP 1749571 B1
EP 1869065 B1
EP 1951432 B1
EP 1955524 B1
EP 1978831 B1
EP 2007479 B1
EP 2057811 B1
EP 2077877 B1
EP 2094110 B1
EP 2129711 B1
EP 2137359 B1
EP 2139494 B1
EP 2280235 B1
EP 2298538 B1
EP 2358254 B1
EP 2361112 B1
EP 2377120 B1
EP 2378592 B1
EP 2394012 B1
EP 2398747 B1
EP 2403938 B1
EP 2407265 B1
EP 2407626 B1
EP 2440104 B1
EP 2440496 B1
EP 2459355 B1
EP 2487026 B1
EP 2503108 B1
EP 2541708 B1
EP 2553477 B1
EP 2566307 B1
EP 2573397 B1
EP 2575477 B1
EP 2587643 B1
EP 2607785 B1
EP 2608968 B1
EP 2609859 B1
EP 2618973 B1
EP 2626494 B1
EP 2628528 B1
EP 2642980 B1
EP 2665486 B1
EP 2680746 B1
EP 2696402 B1
EP 2700765 B1
EP 2705545 B1
EP 2707735 B1
EP 2708336 B1
EP 2714284 B1
EP 2722414 B1
EP 2726121 B1
EP 2726517 B1
EP 2730459 B1
EP 2733364 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)
(T4) (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)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

11 03 2020
10 06 2020
12 02 2020
25 12 2019
11 12 2019
22 01 2020
11 03 2020
13 05 2020
29 04 2020
25 03 2020
11 03 2020
04 03 2020
27 05 2020
30 10 2019
18 03 2020
15 04 2020
19 02 2020
18 03 2020
11 03 2020
04 03 2020
29 04 2020
29 04 2020
29 04 2020
04 03 2020
26 02 2020
06 05 2020
18 03 2020
08 04 2020
08 04 2020
01 04 2020
01 07 2020
06 05 2020
15 04 2020
13 05 2020
08 04 2020
04 10 2017
18 03 2020
18 12 2019
27 11 2019
15 01 2020
15 01 2020
03 06 2020
04 03 2020
08 04 2020
15 04 2020
18 03 2020
22 04 2020
15 04 2020
08 04 2020
10 06 2020
25 12 2019
25 12 2019
08 04 2020
01 01 2020
19 02 2020
25 03 2020
04 03 2020
11 03 2020
25 12 2019
19 02 2020
29 04 2020
25 12 2019
25 12 2019
18 03 2020
08 01 2020
09 10 2019
18 12 2019

Nr 14/2020
2020/11
2020/24
2020/07
2019/52
2019/50
2020/04
2020/11
2020/20
2020/18
2020/13
2020/11
2020/10
2020/22
2019/44
2020/12
2020/16
2020/08
2020/12
2020/11
2020/10
2020/18
2020/18
2020/18
2020/10
2020/09
2020/19
2020/12
2020/15
2020/15
2020/14
2020/27
2020/19
2020/16
2020/20
2020/15
2017/40
2020/12
2019/51
2019/48
2020/03
2020/03
2020/23
2020/10
2020/15
2020/16
2020/12
2020/17
2020/16
2020/15
2020/24
2019/52
2019/52
2020/15
2020/01
2020/08
2020/13
2020/10
2020/11
2019/52
2020/08
2020/18
2019/52
2019/52
2020/12
2020/02
2019/41
2019/51

EP 2736253 B1
EP 2736810 B1
EP 2747551 B1
EP 2747906 B1
EP 2753418 B1
EP 2754553 B1
EP 2755739 B1
EP 2757341 B1
EP 2772156 B1
EP 2800565 B1
EP 2802718 B1
EP 2804510 B1
EP 2822381 B1
EP 2834549 B1
EP 2841075 B1
EP 2846776 B1
EP 2853027 B1
EP 2855108 B1
EP 2861618 B1
EP 2880240 B1
EP 2882441 B1
EP 2892409 B1
EP 2893112 B1
EP 2894893 B1
EP 2899092 B1
EP 2900368 B1
EP 2901673 B1
EP 2905043 B1
EP 2906597 B1
EP 2907857 B1
EP 2917781 B1
EP 2918939 B1
EP 2921224 B1
EP 2922636 B1
EP 2928870 B1
EP 2931975 B1
EP 2934712 B1
EP 2937422 B1
EP 2938194 B1
EP 2938496 B1
EP 2938496 B1
EP 2940782 B1
EP 2941483 B1
EP 2943556 B1
EP 2945628 B1
EP 2948492 B1
EP 2949598 B1
EP 2950876 B1
EP 2951202 B1
EP 2954940 B1
EP 2956476 B1
EP 2956476 B1
EP 2956702 B1
EP 2957418 B1
EP 2960271 B1
EP 2964712 B1
EP 2969086 B1
EP 2970487 B1
EP 2970792 B1
EP 2971423 B1
EP 2971976 B1
EP 2978846 B1
EP 2978846 B1
EP 2980112 B1
EP 2980328 B1
EP 2981757 B1
EP 2983641 B1

Nr 14/2020
(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)

08 01 2020
01 04 2020
15 04 2020
04 03 2020
01 04 2020
08 04 2020
08 04 2020
08 04 2020
25 03 2020
06 05 2020
08 04 2020
27 05 2020
08 04 2020
18 03 2020
13 05 2020
01 07 2020
01 04 2020
01 04 2020
22 04 2020
06 05 2020
08 04 2020
05 02 2020
15 04 2020
19 02 2020
25 03 2020
06 05 2020
08 01 2020
15 04 2020
26 02 2020
08 04 2020
08 04 2020
01 01 2020
15 04 2020
05 02 2020
01 04 2020
22 04 2020
29 04 2020
15 04 2020
18 03 2020
08 04 2020
01 04 2020
04 03 2020
22 04 2020
19 02 2020
01 04 2020
12 02 2020
12 02 2020
08 04 2020
04 03 2020
08 04 2020
29 01 2020
27 05 2020
04 12 2019
06 05 2020
19 02 2020
18 03 2020
29 04 2020
13 05 2020
18 03 2020
20 11 2019
22 04 2020
22 04 2020
29 04 2020
26 02 2020
08 01 2020
18 03 2020
25 03 2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020/02
2020/14
2020/16
2020/10
2020/14
2020/15
2020/15
2020/15
2020/13
2020/19
2020/15
2020/22
2020/15
2020/12
2020/20
2020/27
2020/14
2020/14
2020/17
2020/19
2020/15
2020/06
2020/16
2020/08
2020/13
2020/19
2020/02
2020/16
2020/09
2020/15
2020/15
2020/01
2020/16
2020/06
2020/14
2020/17
2020/18
2020/16
2020/12
2020/15
2020/14
2020/10
2020/17
2020/08
2020/14
2020/07
2020/07
2020/15
2020/10
2020/15
2020/05
2020/22
2019/49
2020/19
2020/08
2020/12
2020/18
2020/20
2020/12
2019/47
2020/17
2020/17
2020/18
2020/09
2020/02
2020/12
2020/13

EP 2985018 B1
EP 2986153 B1
EP 2987986 B1
EP 2992262 B1
EP 3003003 B1
EP 3003058 B1
EP 3003675 B1
EP 3003980 B1
EP 3004474 B1
EP 3008172 B1
EP 3011813 B1
EP 3018208 B1
EP 3025845 B1
EP 3031990 B1
EP 3037595 B1
EP 3039196 B1
EP 3044223 B1
EP 3049347 B1
EP 3052814 B1
EP 3059458 B1
EP 3060774 B1
EP 3063481 B1
EP 3064369 B1
EP 3064397 B1
EP 3064772 B1
EP 3066153 B1
EP 3067147 B1
EP 3068954 B1
EP 3069830 B1
EP 3071230 B1
EP 3079522 B1
EP 3079877 B1
EP 3080407 B1
EP 3082805 B1
EP 3083480 B1
EP 3085839 B1
EP 3085867 B1
EP 3086630 B1
EP 3087090 B1
EP 3087179 B1
EP 3090869 B1
EP 3094586 B1
EP 3099726 B1
EP 3100001 B1
EP 3100909 B1
EP 3103456 B1
EP 3103575 B1
EP 3104930 B1
EP 3106333 B1
EP 3108171 B1
EP 3111762 B1
EP 3113259 B1
EP 3113675 B1
EP 3114258 B1
EP 3116704 B1
EP 3118144 B1
EP 3118373 B1
EP 3118609 B1
EP 3119143 B1
EP 3123873 B1
EP 3124913 B1
EP 3126765 B1
EP 3128838 B1
EP 3129087 B1
EP 3129394 B1
EP 3133668 B1
EP 3135761 B1

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

25 03 2020
09 10 2019
08 04 2020
19 02 2020
29 04 2020
01 04 2020
26 02 2020
08 04 2020
01 04 2020
18 03 2020
01 04 2020
08 01 2020
08 04 2020
06 05 2020
11 03 2020
25 03 2020
19 02 2020
19 02 2020
15 04 2020
18 12 2019
01 04 2020
18 03 2020
15 04 2020
06 05 2020
06 05 2020
08 04 2020
26 02 2020
12 02 2020
12 02 2020
08 04 2020
08 04 2020
15 04 2020
19 02 2020
15 04 2020
11 03 2020
03 06 2020
13 05 2020
05 02 2020
22 04 2020
22 04 2020
06 05 2020
18 03 2020
01 04 2020
08 04 2020
11 12 2019
22 04 2020
22 04 2020
19 02 2020
25 03 2020
03 06 2020
01 04 2020
29 01 2020
08 04 2020
29 04 2020
06 05 2020
08 04 2020
26 02 2020
10 06 2020
15 04 2020
22 04 2020
29 04 2020
04 03 2020
15 04 2020
13 05 2020
04 03 2020
29 01 2020
05 02 2020

13
2020/13
2019/41
2020/15
2020/08
2020/18
2020/14
2020/09
2020/15
2020/14
2020/12
2020/14
2020/02
2020/15
2020/19
2020/11
2020/13
2020/08
2020/08
2020/16
2019/51
2020/14
2020/12
2020/16
2020/19
2020/19
2020/15
2020/09
2020/07
2020/07
2020/15
2020/15
2020/16
2020/08
2020/16
2020/11
2020/23
2020/20
2020/06
2020/17
2020/17
2020/19
2020/12
2020/14
2020/15
2019/50
2020/17
2020/17
2020/08
2020/13
2020/23
2020/14
2020/05
2020/15
2020/18
2020/19
2020/15
2020/09
2020/24
2020/16
2020/17
2020/18
2020/10
2020/16
2020/20
2020/10
2020/05
2020/06

EP 3136041 B1
EP 3138798 B1
EP 3150095 B1
EP 3150201 B1
EP 3152141 B1
EP 3154713 B1
EP 3155495 B1
EP 3156093 B1
EP 3158325 B1
EP 3160267 B1
EP 3163165 B1
EP 3164517 B1
EP 3164518 B1
EP 3164636 B1
EP 3167199 B1
EP 3169130 B1
EP 3169307 B1
EP 3170818 B1
EP 3175445 B1
EP 3177329 B1
EP 3177359 B1
EP 3178474 B1
EP 3178567 B1
EP 3183500 B1
EP 3184165 B1
EP 3185985 B1
EP 3186160 B1
EP 3187645 B1
EP 3187787 B1
EP 3189320 B1
EP 3191514 B1
EP 3192358 B1
EP 3192376 B1
EP 3192935 B1
EP 3193018 B1
EP 3195939 B1
EP 3196326 B1
EP 3196869 B1
EP 3197939 B1
EP 3199300 B1
EP 3202789 B1
EP 3203004 B1
EP 3204494 B1
EP 3205555 B1
EP 3206666 B1
EP 3206720 B1
EP 3209094 B1
EP 3209929 B1
EP 3210677 B1
EP 3210916 B1
EP 3212659 B1
EP 3214234 B1
EP 3215287 B1
EP 3216508 B1
EP 3216842 B1
EP 3217839 B1
EP 3218092 B1
EP 3218338 B1
EP 3218659 B1
EP 3222719 B1
EP 3223566 B1
EP 3223983 B1
EP 3224254 B1
EP 3225677 B1
EP 3227296 B1
EP 3229649 B1
EP 3229816 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
26 02 2020
11 03 2020
29 01 2020
08 04 2020
08 04 2020
04 03 2020
11 03 2020
15 04 2020
15 04 2020
01 04 2020
15 04 2020
01 04 2020
06 05 2020
18 03 2020
02 10 2019
22 04 2020
22 04 2020
22 04 2020
15 04 2020
26 02 2020
11 03 2020
22 04 2020
06 05 2020
03 07 2019
22 04 2020
29 04 2020
26 02 2020
22 04 2020
01 04 2020
22 04 2020
06 05 2020
06 05 2020
30 10 2019
01 04 2020
18 03 2020
06 05 2020
22 04 2020
01 01 2020
11 03 2020
18 12 2019
15 04 2020
08 04 2020
26 02 2020
22 04 2020
10 06 2020
04 03 2020
15 04 2020
08 04 2020
25 03 2020
01 04 2020
08 04 2020
19 02 2020
15 04 2020
25 03 2020
01 04 2020
19 02 2020
18 03 2020
08 04 2020
25 03 2020
08 04 2020
25 03 2020
25 12 2019
01 04 2020
15 04 2020
29 04 2020
12 02 2020
29 01 2020

2020/09
2020/11
2020/05
2020/15
2020/15
2020/10
2020/11
2020/16
2020/16
2020/14
2020/16
2020/14
2020/19
2020/12
2019/40
2020/17
2020/17
2020/17
2020/16
2020/09
2020/11
2020/17
2020/19
2019/27
2020/17
2020/18
2020/09
2020/17
2020/14
2020/17
2020/19
2020/19
2019/44
2020/14
2020/12
2020/19
2020/17
2020/01
2020/11
2019/51
2020/16
2020/15
2020/09
2020/17
2020/24
2020/10
2020/16
2020/15
2020/13
2020/14
2020/15
2020/08
2020/16
2020/13
2020/14
2020/08
2020/12
2020/15
2020/13
2020/15
2020/13
2019/52
2020/14
2020/16
2020/18
2020/07
2020/05

EP 3230159 B1
EP 3230549 B1
EP 3231401 B1
EP 3231498 B1
EP 3231726 B1
EP 3232610 B1
EP 3232823 B1
EP 3233317 B1
EP 3236648 B1
EP 3236877 B1
EP 3237771 B1
EP 3238989 B1
EP 3239630 B1
EP 3241023 B1
EP 3242082 B1
EP 3242547 B1
EP 3243762 B1
EP 3243981 B1
EP 3244004 B1
EP 3246504 B1
EP 3247227 B1
EP 3250470 B1
EP 3250600 B1
EP 3257982 B1
EP 3262552 B1
EP 3267859 B1
EP 3269909 B1
EP 3270716 B1
EP 3272580 B1
EP 3274443 B1
EP 3276030 B1
EP 3276035 B1
EP 3277687 B1
EP 3277989 B1
EP 3278137 B1
EP 3279341 B1
EP 3279423 B1
EP 3283067 B1
EP 3284162 B1
EP 3286790 B1
EP 3287277 B1
EP 3288978 B1
EP 3289832 B1
EP 3290664 B1
EP 3291231 B1
EP 3293782 B1
EP 3294575 B1
EP 3295158 B1
EP 3296065 B1
EP 3296438 B1
EP 3296578 B1
EP 3297499 B1
EP 3299538 B1
EP 3299566 B1
EP 3300783 B1
EP 3303290 B1
EP 3303291 B1
EP 3303373 B1
EP 3307053 B1
EP 3308752 B1
EP 3308954 B1
EP 3309455 B1
EP 3309881 B1
EP 3312344 B1
EP 3313372 B1
EP 3315597 B1
EP 3315645 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)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

19 02 2020
04 12 2019
27 05 2020
22 04 2020
29 04 2020
18 03 2020
11 03 2020
25 03 2020
15 04 2020
18 03 2020
03 06 2020
24 06 2020
15 04 2020
08 04 2020
22 04 2020
08 01 2020
18 03 2020
22 04 2020
25 03 2020
15 04 2020
27 05 2020
12 02 2020
15 04 2020
01 04 2020
25 12 2019
11 12 2019
29 04 2020
29 04 2020
03 06 2020
04 03 2020
10 06 2020
08 04 2020
19 02 2020
11 12 2019
22 04 2020
22 04 2020
01 01 2020
01 04 2020
11 12 2019
11 03 2020
25 03 2020
10 07 2019
26 02 2020
06 05 2020
18 03 2020
08 04 2020
22 04 2020
08 01 2020
06 05 2020
11 03 2020
29 04 2020
06 05 2020
15 04 2020
08 04 2020
24 06 2020
05 02 2020
05 02 2020
27 05 2020
27 05 2020
08 04 2020
04 03 2020
05 02 2020
08 04 2020
01 01 2020
11 03 2020
17 06 2020
25 03 2020

Nr 14/2020
2020/08
2019/49
2020/22
2020/17
2020/18
2020/12
2020/11
2020/13
2020/16
2020/12
2020/23
2020/26
2020/16
2020/15
2020/17
2020/02
2020/12
2020/17
2020/13
2020/16
2020/22
2020/07
2020/16
2020/14
2019/52
2019/50
2020/18
2020/18
2020/23
2020/10
2020/24
2020/15
2020/08
2019/50
2020/17
2020/17
2020/01
2020/14
2019/50
2020/11
2020/13
2019/28
2020/09
2020/19
2020/12
2020/15
2020/17
2020/02
2020/19
2020/11
2020/18
2020/19
2020/16
2020/15
2020/26
2020/06
2020/06
2020/22
2020/22
2020/15
2020/10
2020/06
2020/15
2020/01
2020/11
2020/25
2020/13

EP 3316982 B1
EP 3317187 B1
EP 3318498 B1
EP 3319734 B1
EP 3323495 B1
EP 3323605 B1
EP 3324804 B1
EP 3325369 B1
EP 3326251 B1
EP 3326645 B1
EP 3326724 B1
EP 3326802 B1
EP 3326884 B1
EP 3328701 B1
EP 3330076 B1
EP 3330116 B1
EP 3331784 B1
EP 3334744 B1
EP 3337897 B1
EP 3340816 B1
EP 3341988 B1
EP 3343415 B1
EP 3345429 B1
EP 3345485 B1
EP 3347131 B1
EP 3347283 B1
EP 3347481 B1
EP 3348546 B1
EP 3348666 B1
EP 3348742 B1
EP 3349049 B1
EP 3349562 B1
EP 3350353 B1
EP 3350375 B1
EP 3351560 B1
EP 3352705 B1
EP 3354276 B1
EP 3354876 B1
EP 3354920 B1
EP 3356698 B1
EP 3357147 B1
EP 3359322 B1
EP 3359522 B1
EP 3359753 B1
EP 3360681 B1
EP 3360753 B1
EP 3360862 B1
EP 3362117 B1
EP 3365432 B1
EP 3366293 B1
EP 3366511 B1
EP 3367054 B1
EP 3367371 B1
EP 3368734 B1
EP 3368824 B1
EP 3369837 B1
EP 3369837 B1
EP 3371012 B1
EP 3372359 B1
EP 3376877 B1
EP 3377109 B1
EP 3377190 B1
EP 3377354 B1
EP 3377680 B1
EP 3379279 B1
EP 3379925 B1
EP 3380409 B1

Nr 14/2020
(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)

15 04 2020
08 04 2020
18 03 2020
11 03 2020
26 02 2020
01 04 2020
22 04 2020
05 02 2020
25 03 2020
12 02 2020
12 02 2020
17 06 2020
15 04 2020
27 05 2020
29 01 2020
26 02 2020
22 04 2020
01 04 2020
22 04 2020
29 04 2020
08 04 2020
27 05 2020
08 04 2020
04 03 2020
11 03 2020
22 04 2020
04 03 2020
27 05 2020
11 03 2020
11 03 2020
11 03 2020
15 04 2020
25 03 2020
08 04 2020
08 04 2020
15 04 2020
08 04 2020
25 03 2020
22 04 2020
26 02 2020
25 03 2020
08 04 2020
22 04 2020
03 06 2020
11 03 2020
08 01 2020
08 01 2020
13 05 2020
08 04 2020
08 01 2020
04 03 2020
29 04 2020
29 01 2020
18 03 2020
15 04 2020
01 04 2020
29 04 2020
26 02 2020
04 03 2020
22 04 2020
19 02 2020
12 02 2020
08 01 2020
22 04 2020
19 02 2020
22 04 2020
04 03 2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020/16
2020/15
2020/12
2020/11
2020/09
2020/14
2020/17
2020/06
2020/13
2020/07
2020/07
2020/25
2020/16
2020/22
2020/05
2020/09
2020/17
2020/14
2020/17
2020/18
2020/15
2020/22
2020/15
2020/10
2020/11
2020/17
2020/10
2020/22
2020/11
2020/11
2020/11
2020/16
2020/13
2020/15
2020/15
2020/16
2020/15
2020/13
2020/17
2020/09
2020/13
2020/15
2020/17
2020/23
2020/11
2020/02
2020/02
2020/20
2020/15
2020/02
2020/10
2020/18
2020/05
2020/12
2020/16
2020/14
2020/18
2020/09
2020/10
2020/17
2020/08
2020/07
2020/02
2020/17
2020/08
2020/17
2020/10

EP 3380684 B1
EP 3381254 B1
EP 3383236 B1
EP 3385182 B1
EP 3385284 B1
EP 3386831 B1
EP 3386929 B1
EP 3387683 B1
EP 3389111 B1
EP 3390380 B1
EP 3392664 B1
EP 3392931 B1
EP 3393329 B1
EP 3393419 B1
EP 3394483 B1
EP 3395518 B1
EP 3395959 B1
EP 3396259 B1
EP 3396286 B1
EP 3396735 B1
EP 3397005 B1
EP 3398899 B1
EP 3400371 B1
EP 3402781 B1
EP 3402784 B1
EP 3403842 B1
EP 3404027 B1
EP 3404152 B1
EP 3405319 B1
EP 3405421 B1
EP 3405612 B1
EP 3408188 B1
EP 3409874 B1
EP 3410915 B1
EP 3411188 B1
EP 3414052 B1
EP 3414605 B1
EP 3415567 B1
EP 3416507 B1
EP 3417791 B1
EP 3418590 B1
EP 3420241 B1
EP 3421092 B1
EP 3421200 B1
EP 3422912 B1
EP 3423650 B1
EP 3423651 B1
EP 3424661 B1
EP 3424994 B1
EP 3426014 B1
EP 3426063 B1
EP 3426566 B1
EP 3426720 B1
EP 3426833 B1
EP 3428506 B1
EP 3428540 B1
EP 3430387 B1
EP 3430919 B1
EP 3431447 B1
EP 3432963 B1
EP 3435613 B1
EP 3436412 B1
EP 3436762 B1
EP 3437666 B1
EP 3438303 B1
EP 3438535 B1
EP 3439467 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)

27 05 2020
10 06 2020
27 05 2020
15 04 2020
08 04 2020
03 06 2020
18 03 2020
25 03 2020
29 04 2020
26 02 2020
18 03 2020
18 03 2020
01 04 2020
18 03 2020
12 02 2020
04 03 2020
25 03 2020
20 05 2020
06 05 2020
11 12 2019
22 04 2020
15 04 2020
12 02 2020
11 03 2020
19 02 2020
01 04 2020
11 03 2020
25 03 2020
01 04 2020
01 04 2020
18 03 2020
15 04 2020
11 12 2019
01 04 2020
22 04 2020
01 07 2020
22 04 2020
11 03 2020
04 03 2020
18 12 2019
08 04 2020
01 04 2020
08 04 2020
29 04 2020
20 05 2020
01 04 2020
05 02 2020
22 04 2020
08 04 2020
04 03 2020
22 04 2020
12 02 2020
01 04 2020
15 04 2020
03 06 2020
11 03 2020
15 04 2020
29 04 2020
22 04 2020
08 04 2020
15 04 2020
01 04 2020
11 03 2020
04 03 2020
01 04 2020
01 04 2020
22 04 2020

15
2020/22
2020/24
2020/22
2020/16
2020/15
2020/23
2020/12
2020/13
2020/18
2020/09
2020/12
2020/12
2020/14
2020/12
2020/07
2020/10
2020/13
2020/21
2020/19
2019/50
2020/17
2020/16
2020/07
2020/11
2020/08
2020/14
2020/11
2020/13
2020/14
2020/14
2020/12
2020/16
2019/50
2020/14
2020/17
2020/27
2020/17
2020/11
2020/10
2019/51
2020/15
2020/14
2020/15
2020/18
2020/21
2020/14
2020/06
2020/17
2020/15
2020/10
2020/17
2020/07
2020/14
2020/16
2020/23
2020/11
2020/16
2020/18
2020/17
2020/15
2020/16
2020/14
2020/11
2020/10
2020/14
2020/14
2020/17

EP 3439838 B1
EP 3439971 B1
EP 3442069 B1
EP 3442944 B1
EP 3443131 B1
EP 3443159 B1
EP 3443224 B1
EP 3445150 B1
EP 3446031 B1
EP 3446381 B1
EP 3448038 B1
EP 3448074 B1
EP 3448547 B1
EP 3448740 B1
EP 3448919 B1
EP 3448920 B1
EP 3449037 B1
EP 3450659 B1
EP 3452341 B1
EP 3452725 B1
EP 3453804 B1
EP 3453812 B1
EP 3454838 B1
EP 3455290 B1
EP 3455318 B1
EP 3455436 B1
EP 3455568 B1
EP 3455581 B1
EP 3456333 B1
EP 3456416 B1
EP 3456593 B1
EP 3456707 B1
EP 3456776 B1
EP 3457010 B1
EP 3458615 B1
EP 3460379 B1
EP 3461478 B1
EP 3463560 B1
EP 3464406 B1
EP 3464669 B1
EP 3464748 B1
EP 3466903 B1
EP 3468877 B1
EP 3468965 B1
EP 3471475 B1
EP 3472538 B1
EP 3473795 B1
EP 3474850 B1
EP 3476837 B1
EP 3478136 B1
EP 3478405 B1
EP 3480068 B1
EP 3481218 B1
EP 3481742 B1
EP 3481756 B1
EP 3483119 B1
EP 3483134 B1
EP 3484619 B1
EP 3484831 B1
EP 3484852 B1
EP 3485702 B1
EP 3486677 B1
EP 3488716 B1
EP 3490033 B1
EP 3493673 B1
EP 3493825 B1
EP 3495308 B1

16
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(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
29 04 2020
08 04 2020
22 04 2020
29 01 2020
04 03 2020
08 04 2020
22 04 2020
03 06 2020
22 04 2020
22 04 2020
10 06 2020
18 03 2020
15 04 2020
22 04 2020
01 04 2020
01 01 2020
27 05 2020
13 05 2020
08 04 2020
03 06 2020
22 04 2020
29 04 2020
13 05 2020
22 04 2020
11 03 2020
25 03 2020
13 05 2020
18 03 2020
08 04 2020
15 04 2020
27 05 2020
20 05 2020

2020/18
2020/15
2020/17
2020/05
2020/10
2020/15
2020/17
2020/23
2020/17
2020/17
2020/24
2020/12
2020/16
2020/17
2020/14
2020/01
2020/22
2020/20
2020/15
2020/23
2020/17
2020/18
2020/20
2020/17
2020/11
2020/13
2020/20
2020/12
2020/15
2020/16
2020/22
2020/21

EP 3499292 B1
EP 3499661 B1
EP 3500986 B1
EP 3503134 B1
EP 3503960 B1
EP 3507545 B1
EP 3509426 B1
EP 3509443 B1
EP 3510297 B1
EP 3513766 B1
EP 3517028 B1
EP 3517498 B1
EP 3521481 B1
EP 3529057 B1
EP 3529491 B1
EP 3532072 B1
EP 3532428 B1
EP 3534608 B1
EP 3535072 B1
EP 3540328 B1
EP 3541909 B1
EP 3543422 B1
EP 3552520 B1
EP 3554274 B1
EP 3554280 B1
EP 3556709 B1
EP 3557917 B1
EP 3561509 B1
EP 3563719 B1
EP 3578903 B1
EP 3595120 B1
EP 3622781 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)

2879763
2879886
2879996
2880170
2882586
2885475
2886723
2888330
2891434
2891690
2892808
2893992
2902081
2902333
2902334
2905970
2910609
2910610
2910805
2913207
2913581
2915464
2915467
2915919
2915922
2918267
2918882

2019 07 24
2019 07 29
2019 07 17
2019 07 31
2019 06 28
2019 07 16
2019 06 06
2019 07 04
2019 01 07
2019 02 23
2019 07 29
2019 01 09
2019 02 03
2019 07 24
2019 07 24
2019 02 05
2019 02 21
2019 02 21
2019 02 19
2019 05 08
2019 02 04
2019 03 03
2019 03 02
2019 03 03
2019 03 06
2019 02 14
2019 03 13

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

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

2921135
2924236
2927331
2929780
2932841
2933018
2933022
2933090
2937208
2937291
2937459
2937467
2938095
2940229
2942392
2942408
2942573
2944223
2947072
2949299
2949553
2949589
2952156
2952347

Nr 14/2020
2019 03 18
2019 03 28
2019 04 03
2019 04 09
2019 04 14
2019 04 13
2019 04 15
2019 04 13
2019 04 23
2019 04 15
2019 04 25
2019 04 22
2019 04 25
2019 03 18
2019 06 30
2019 04 30
2019 05 09
2019 05 14
2019 03 17
2019 05 27
2019 05 19
2019 05 27
2019 06 05
2019 03 12

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

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1617968 A. Wykreślono: Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Niemcy; Alpha Metals Inc., Somerset, Stany Zjednoczone
Ameryki; Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, Hanau, Niemcy
Wpisano: Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Niemcy; Heraeus
Deutschland GmbH & Co. KG, Hanau, Niemcy; Alpha Assembly Solutions Inc., Somerset, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1651260 A. Wykreślono: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC., St. Joseph, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1893955 A. Wykreślono: Hansen, Torben Winther,
Aakirkeby, Dania Wpisano: TAMTRON OY, Tampere, Finlandia
(11) 1781579 A. Wykreślono: LAFARGE, Paris, Francja Wpisano: LafargeHolcim Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 1781579 A. Wykreślono: LafargeHolcim Ltd, Jona,
Szwajcaria Wpisano: Holcim Technology Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 1833992 A. Wykreślono: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC., St. Joseph, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2094872 A. Wykreślono: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC., St. Joseph, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
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Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2834206 A. Wykreślono: LafargeHolcim Ltd, Jona,
Szwajcaria Wpisano: Holcim Technology Ltd, Jona, Szwajcaria

(11) 2242419 A. Wykreślono: Nokia Technologies Oy, Espoo,
Finlandia Wpisano: Magic Leap, Inc., Plantation, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2802325 A. Wykreślono: The General Hospital Corporation, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki; Annovation Biopharma,
Inc., Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: The General Hospital Corporation, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2208080 A. Wykreślono: Braun GmbH, Kronberg im
Taunus, Niemcy Wpisano: De’Longhi Braun Household GmbH,
NEU-ISENBURG, Niemcy
(11) 2169994 A. Wykreślono: Optimi Corporation, Atlanta,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Ericsson Inc., Plano, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2273023 A. Wykreślono: Lafarge Gypsum International,
Paris, Francja Wpisano: Holcim Technology Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 2285749 A. Wykreślono: Lafarge, Paris, Francja Wpisano: LafargeHolcim Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 2285749 A. Wykreślono: LafargeHolcim Ltd, Jona,
Szwajcaria Wpisano: Holcim Technology Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 2281829 A. Wykreślono: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC., St. Joseph, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2421556 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., St. Joseph, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2443073 A. Wykreślono: Lafarge, Paris, Francja Wpisano: LafargeHolcim Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 2443073 A. Wykreślono: LafargeHolcim Ltd, Jona,
Szwajcaria Wpisano: Holcim Technology Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 2470526 A. Wykreślono: Array BioPharma, Inc., Boulder,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Array BioPharma Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2371382 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., St. Joseph, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2371383 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., St. Joseph, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2371385 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., St. Joseph, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2567130 A. Wykreślono: Garef Di Bacchetta Roger, Invorio, Włochy Wpisano: NEXT Srl, Mediolan, Włochy
(11) 2609262 A. Wykreślono: UAB „PRORENTUS”, Panevezys,
Litwa Wpisano: Linas Adomavičius, Panevėžys, Litwa
(11) 2460817 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., St. Joseph, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2668144 A. Wykreślono: Lafarge, Paris, Francja Wpisano: LafargeHolcim Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 2668144 A. Wykreślono: LafargeHolcim Ltd, Jona,
Szwajcaria Wpisano: Holcim Technology Ltd, Jona, Szwajcaria
(11) 2736510 A. Wykreślono: Kempharm, Inc., Coralville, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Kempharm, Inc., Celebration,
Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2834206 A. Wykreślono: Lafarge, Paris, Francja Wpisano: LafargeHolcim Ltd, Jona, Szwajcaria

(11) 2879805 A. Wykreślono: Bartels Frank, Hattingen,
Niemcy; Rawert Jürgen, Köln, Niemcy Wpisano: Softhale NV, Diepenbeek, Belgia
(11) 2767537 A. Wykreślono: Medivation Technologies, Inc.,
San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Medivation
Technologies LLC, San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3194277 A. Wykreślono: Fillshape S.r.l., Zola Predosa,
Włochy Wpisano: I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.,
Ozzano dell’Emilia, Włochy
(11) 3370897 A. Wykreślono: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA, Toyota, Japonia; SINTOKOGIO, LTD., Nagoya, Japonia Wpisano: SINTOKOGIO, LTD., Nagoya, Japonia

OGŁOSZENIA
ZŁOŻONE WNIOSKI O UDZIELENIE
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 3170818
(54) STAŁE FORMY KWASU 3-(6-(1-(2,2-DIFLUOROBENZO[D][1,3]
DIOKSOL-5-ILO)CYKLOPROPANOKARBOKSYAMIDO)-3-METYLOPIRYDYN-2-YLO)BENZOESOWEGO
(21) 0640 (22) 2020 08 17
(71) Vertex Pharmaceuticals Incorporated, BOSTON (US)
(93) EU/1/15/1059 2015 11 24 ORKAMBI - LUMAKAFTOR/IWAKAFTOR
(T3) (68) 2343304
(54) Biobójcze związki boronoftalidowe
(21) 0641 (22) 2020 08 21
(71) Anacor Pharmaceuticals, Inc., NEW YORK (US)
(93) EU/1/19/1421 2020 04 01 STAQUIS - KRYSABOROL
(T3) (68) 2170860
(54) Pochodne benzimidazolu
(21) 0642 (22) 2020 08 21
(71) Pfizer Inc., NEW YORK (US)
(93) EU/1/20/1451 2020 06 29 DAURISMO - GLASDEGIB
(T3) (68) 3052628
(54) Kompozycje i sposoby hamowania ekspresji genu ALAS1
(21) 0643 (22) 2020 08 26
(71) Alnylam Pharmaceuticals, Inc., CAMBRIDGE (US) Icahn School
of Medicine at Mount Sinai, NEW YORK (US)
(93) EU/1/20/1428 2020 03 04 GIVLAARI - GIWOSYRAN
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O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego.
(B1) (68)205786
(54) Kwas nukleinowy, prokariotyczna lub eukariotyczna komórka
gospodarza, ssacze przeciwciało anty-IL-12 i kompozycje farmaceutyczne oraz ich zastosowania
(21) 0155 (22) 2010 04 15
(71) Janssen Biotech, Inc, HORSHAM (US)
(93) EU/1/08/494/001 DO 002 2009 01 20 STELARA-USTEKINUMAB
(98) 2020 07 31

Nr 14/2020

(B1) (68)200551
(54) Pochodne 3-(3-izopropylo-5-metylo-4H-1,2,4-triazol-4-ilo)egzo-8-azabicyklo[3.2.1]oktanu, środek farmaceutyczny, zastosowanie tych pochodnych oraz środka farmaceutycznego i związki
pośrednie
(21) 0122 (22) 2008 12 02
(71) PFIZER INC., NOWY JORK (US)
(93) EU/1/07/418/001 DO 010 2007 09 20 CELSENTRI - MARAVIROC
(98) 2020 08 19
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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 71 510 do nr 71 530)

(Y1) (11) 71522
(41) 2019 11 18
(51) A45D 29/20 (2006.01)
A45D 29/11 (2006.01)
(21) 127320
(22) 2018 05 10
(72) GOŁĘBIEWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) TEMBREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Obudowa pochłaniacza pyłu do celów kosmetycznych
(Y1) (11) 71513
(41) 2019 11 18
(51) A45D 29/22 (2006.01)
A45D 29/00 (2006.01)
(21) 127321
(22) 2018 05 10
(72) GOŁĘBIEWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) TEMBREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Podłokietnik kosmetyczny
(Y1) (11) 71510
(41) 2018 07 30
(51) A47C 17/02 (2006.01)
A47C 19/00 (2006.01)
(21) 125972
(22) 2017 01 26
(72) BONAR LECH, Olsztyn (PL)

(73) OLTA K.K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Ignatki (PL)
(54) Stelaż meblowy
(Y1) (11) 71518
(41) 2020 02 10
(51) A47G 19/22 (2006.01)
A47G 23/03 (2006.01)
(21) 127515
(22) 2018 08 03
(72) WONTORCZYK ŁUKASZ, Jaworzno (PL)
(73) WONTORCZYK ŁUKASZ, Jaworzno (PL)
(54) Podstawka do szklanek
(Y1) (11) 71511
(41) 2019 05 06
(51) A61M 16/00 (2006.01)
A61M 16/06 (2006.01)
A61M 16/12 (2006.01)
(21) 127762
(22) 2018 10 30
(30) 202017000124249
2017 10 31
IT
(72) BISSOLOTTI GIORGIO, Bergamo (IT); RIZZI OSCAR, Assago (IT);
GAVIRAGHI MARCO, Bergamo (IT); BRAZZALE GIOVANNI,
Assago (IT); SCARDILLO CLAUDIO, Assago (IT); VIEZZOLI THOMAS,
Bergamo (IT); RISTAGNO GIUSEPPE, Milano (IT)
(73) SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. SPA IN
BREVE SIAD SPA, Bergamo (IT)
(54) Urządzenie przenośne do podawania mieszaniny gazów podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjenta
(Y1) (11) 71523
(41) 2019 11 18
(51) B01L 9/00 (2006.01)
B01L 1/00 (2006.01)
C08F 8/12 (2006.01)
(21) 127335
(22) 2018 05 15
(72) ANDRZEJEWSKA ANGELA, Bydgoszcz (PL)
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(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Stanowisko laboratoryjne do degradacji hydrolitycznej materiałów, zwłaszcza biodegradowalnych

(72) PACURA BOGUSŁAW, Brzesko (PL)
(73) M-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzesko (PL)
(54) Zestaw elementów demontowalnego obiektu budowlanego

(Y1) (11) 71512
(41) 2020 02 24
(51) B01L 9/00 (2006.01)
B01L 9/06 (2006.01)
(21) 127550
(22) 2018 08 23
(72) KAMYSZ WOJCIECH, Zblewo (PL)
(73) KAMYSZ WOJCIECH LIPOPHARM.PL, Zblewo (PL)
(54) Łapa grzejna

(Y1) (11) 71514
(41) 2019 11 18
(51) E05B 15/08 (2006.01)
(21) 127334
(22) 2018 05 15
(72) JĘDRZEJCZYK AGNIESZKA, Radom (PL); ANDRYSZCZYK
MAREK, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Nakładka na zamek w drzwiach dla osób z zaburzeniami kontroli
ruchomości kończyny górnej oraz uszkodzeniem zmysłu wzroku

(Y1) (11) 71525
(41) 2018 06 04
(51) B02C 17/08 (2006.01)
B02C 17/18 (2006.01)
(21) 125788
(22) 2016 11 24
(72) POLAŃSKI MAREK, Wąsy Kolonia (PL); ŁYSZKOWSKI
RADOSŁAW, Borzęcin Duży (PL); WITEK KATARZYNA, Łuków (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL)
(54) Wielokomorowy zestaw cylindrów do jednoczesnego i niezależnego mielenia w młynkach planetarnych
(Y1) (11) 71516
(41) 2020 01 13
(51) B60K 3/02 (2006.01)
B60B 19/12 (2006.01)
(21) 127471
(22) 2018 07 11
(72) MARSZAŁEK KRZYSZTOF, Wrocław (PL); RADOMSKI JACEK,
Wrocław (PL); SAJDAK TOMASZ, Wrocław (PL); CYBULSKI PIOTR,
Brzezina (PL); KŁODKOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Platforma jezdna omnikierunkowa
(Y1) (11) 71529
(41) 2020 04 06
(51) B63B 39/06 (2006.01)
(21) 127698
(22) 2018 10 05
(72) MICHALEC BOGUSŁAW, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Kotwiący stabilizator pozycji jednostki pływającej
(Y1) (11) 71517
(41) 2020 02 10
(51) B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/54 (2006.01)
(21) 127509
(22) 2018 08 02
(72) AMBROŻY JAKUB, Podłęże (PL)
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(54) Wykrój opakowania do transportu i ekspozycji towarów
(Y1) (11) 71527
(41) 2019 11 18
(51) E01F 9/60 (2016.01)
E01F 9/688 (2016.01)
E04H 12/02 (2006.01)
(21) 128278
(22) 2019 05 17
(30) P.425601
2018 05 17
PL
(72) DĄBCZYŃSKI ZDZISŁAW, Karwodrza (PL)
(73) DĄBCZYŃSKI ZDZISŁAW, Karwodrza (PL)
(54) Słupek wsporczy, w szczególności do znaku drogowego lub
tablicy reklamowej
(Y1) (11) 71526
(41) 2019 01 28
(51) E04B 1/348 (2006.01)
E04H 1/00 (2006.01)
E04B 1/32 (2006.01)
(21) 126483
(22) 2017 07 18

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

(11) 71524
(41) 2019 10 07
E06B 1/70 (2006.01)
127174
(22) 2018 03 28
JANIK TOMASZ, Ząbki (PL); JANIK WOJCIECH, Warszawa (PL)
DECCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
Listwa progowa z tworzywa sztucznego

(Y1) (11) 71530
(41) 2020 05 04
(51) E06B 11/02 (2006.01)
E05F 15/605 (2015.01)
E05F 15/611 (2015.01)
(21) 127769
(22) 2018 11 02
(72) GURGUL TOMASZ, Stronie (PL); NOWAK KRZYSZTOF,
Nowy Sącz (PL)
(73) WIŚNIOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wielogłowy (PL)
(54) Uchwyt nastawny przyścienny, zwłaszcza do bram ogrodzeniowych
(Y1) (11) 71515
(41) 2019 11 18
(51) F04D 29/40 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
(21) 127339
(22) 2018 05 16
(72) FRĄSZCZAK PAWEŁ, Września (PL)
(73) M PLUS M FRĄSZCZAK M. KRUK E. SPÓŁKA JAWNA,
Obłaczkowo (PL)
(54) Przysłona wlotu powietrza, zwłaszcza do wentylatora
(Y1) (11) 71521
(41) 2019 08 12
(51) F25D 13/06 (2006.01)
F25D 17/06 (2006.01)
(21) 126993
(22) 2018 02 01
(72) WODZIEŃ DOMINIK, Zawada (PL); WODZISZ LUCJAN, Dębica (PL)
(73) UNIDEX J. KANIA J. WIKTOR SPÓŁKA JAWNA, Straszęcin (PL)
(54) Tunel spiralno-uderzeniowy
(Y1) (11) 71519
(41) 2019 06 03
(51) G01L 9/00 (2006.01)
E02D 1/00 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
(21) 126813
(22) 2017 11 23
(72) KESSLER DANIEL, Kraków (PL); MAJERSKI PATRYK, Nowy Targ (PL)
(73) NEOSENTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Modułowa obudowa czujnika do pomiaru ciśnienia porowego
(Y1) (11) 71520
(41) 2019 07 01
(51) G01N 3/04 (2006.01)
(21) 126923
(22) 2017 12 30
(72) MAĆKOWIAK PAWEŁ, Bydgoszcz (PL); KOTYK MACIEJ,
Trzcianka (PL); BOROŃSKI DARIUSZ, Bydgoszcz (PL)
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(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Uchwyt widlasty do mocowania próbek w badaniach odporności materiału na pękanie
(Y1) (11) 71528
(41) 2019 02 11
(51) G01N 19/04 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
G01N 17/00 (2006.01)
E04G 23/00 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
(21) 126511
(22) 2017 07 31
(72) GRYLEWICZ ADAM, Tychy (PL)
(73) GRYLEWICZ ADAM, Tychy (PL)
(54) Urządzenie do badania in situ rzeczywistego stanu połączenia
budowlanej warstwy osłonowej zamocowanej na podłożu

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

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

71510
71511
71512
71513
71514
71515
71516
71517
71518
71519
71520

A47C 17/02 (2006.01)
A61M 16/00 (2006.01)
B01L 9/00 (2006.01)
A45D 29/22 (2006.01)
E05B 15/08 (2006.01)
F04D 29/40 (2006.01)
B60K 3/02 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
A47G 19/22 (2006.01)
G01L 9/00 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)

71521
71522
71523
71524
71525
71526
71527
71528
71529
71530

F25D 13/06 (2006.01)
A45D 29/20 (2006.01)
B01L 9/00 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
B02C 17/08 (2006.01)
E04B 1/348 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
G01N 19/04 (2006.01)
B63B 39/06 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

A45D 29/20 (2006.01)
A45D 29/11 (2006.01)
A45D 29/22 (2006.01)
A45D 29/00 (2006.01)
A47C 17/02 (2006.01)
A47C 19/00 (2006.01)
A47G 19/22 (2006.01)
A47G 23/03 (2006.01)
A61M 16/00 (2006.01)
A61M 16/06 (2006.01)
A61M 16/12 (2006.01)
B01L 9/00 (2006.01)
B01L 1/00 (2006.01)
B01L 9/00 (2006.01)
B01L 9/06 (2006.01)
B02C 17/08 (2006.01)
B02C 17/18 (2006.01)
B60B 19/12 (2006.01)
B60K 3/02 (2006.01)
B63B 39/06 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/54 (2006.01)
C08F 8/12 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)

71522
71522*
71513
71513*
71510
71510*
71518
71518*
71511
71511*
71511*
71523
71523*
71512
71512*
71525
71525*
71516*
71516
71529
71517
71517*
71523*
71527

E01F 9/688 (2016.01)
E02D 1/00 (2006.01)
E04B 1/348 (2006.01)
E04B 1/32 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
E04G 23/00 (2006.01)
E04H 12/02 (2006.01)
E04H 1/00 (2006.01)
E05B 15/08 (2006.01)
E05F 15/605 (2015.01)
E05F 15/611 (2015.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)
F04D 29/40 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F25D 13/06 (2006.01)
F25D 17/06 (2006.01)
G01L 9/00 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
G01N 17/00 (2006.01)

71527*
71519*
71526
71526*
71528*
71528*
71527*
71526*
71514
71530*
71530*
71524
71530
71515
71515*
71521
71521*
71519
71519*
71520
71528
71528*
71528*
71528*

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

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i
rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 123397
(U1) (21) 123461
(U1) (21) 126459
(U1) (21) 126738
(U1) (21) 126843
(U1) (21) 126844

07/2016
13/2015
01/2019
15/2018
13/2019
13/2019

(U1) (21) 127059
(U1) (21) 127351
(U1) (21) 127362
(U1) (21) 127419
(U1) (21) 128138
(U1) (21) 128375

10/2019
05/2019
25/2019
01/2020
23/2019
23/2019

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i
rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 126039

18/2018
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Nr 14/2020

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) Wzór graficzny
(55)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 26 282 do nr 26 326 oraz 26 209)

(51) 06-01
(11) 26209
(22) 2019 11 28
(21) 28450
(73) ZAJĄC KINGA, PAWLAK-SZPOTAN MONIKA K&M NOVA
SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Gadka (PL)
(72) PAWLAK-SZPOTAN MONIKA, ZAJĄC KINGA
(54) Fotel rozkładany dla dzieci
(55)

08-05
(11) 26282
(22) 2020 05 25
WOŹNIAK JACEK, Brzeg (PL)
WOŹNIAK JACEK
Wyciskarka ręczna

(21) 28502

(51) 32-00
(11) 26283
(22) 2020 03 23
(73) SZTEMBURSKIJ WADIM, Lublin (PL)
(72) SZTEMBURSKIJ WADIM

(21) 28489

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

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

32-00
(11) 26284
(22) 2020 03 23
SZTEMBURSKIJ WADIM, Lublin (PL)
SZTEMBURSKIJ WADIM
Wzór graficzny

(21) 28491

(51) 26-01
(11) 26285
(22) 2020 04 01
(21) 28511
(73) SZCZEPAŃCZYK TOMASZ, Piława Górna (PL);
CZERNIEJEWICZ WŁODZIMIERZ, Stęszew (PL)
(72) SZCZEPAŃCZYK TOMASZ, CZERNIEJEWICZ WŁODZIMIERZ
(54) Lampion nagrobny
(55)

Nr 14/2020
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

09-07
(11) 26286
(22) 2019 12 20
KUZDRA RAFAŁ, Wrocław (PL)
KUZDRA RAFAŁ
Kluczyk puszki

(21) 28548

(51) 19-08
(11) 26287
(22) 2020 05 12
(21) 28591
(73) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(72) PIETRUSZEWSKI PIOTR
(54) Etykieta
(55)

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

21-01
(11) 26288
(22) 2020 05 14
OSTOJSKA ANETA, Warszawa (PL)
OSTOJSKA ANETA
Zabawka edukacyjna

(21) 28592

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

06-05, 06-04 (11) 26289 (22) 2020 05 14
KUBACKI ADAM AMK, Chyby (PL)
KUBACKI ADAM
Regał składany

(21) 28593

23

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

02-04
(11) 26290
(22) 2020 05 06
XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
XUAN HUNG DINH
Klapek

(21) 28564

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

02-04
(11) 26291
(22) 2020 05 06
XUAN HUNG DINH, Warszawa (PL)
XUAN HUNG DINH
Klapek

(21) 28565

(51) 09-09
(11) 26292
(22) 2020 05 13
(73) NETBOX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czachorowo (PL)
(72) PYTEL MATEUSZ
(54) Pojemnik na odpady segregowane
(55)

(21) 28585

(51) 09-09
(11) 26293
(22) 2020 02 08
(73) NETBOX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czachorowo (PL)
(72) PYTEL MATEUSZ
(54) Pojemnik na odpady segregowane
(55)

(21) 28332
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(51) 09-09
(11) 26294
(22) 2020 02 08
(73) NETBOX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czachorowo (PL)
(72) PYTEL MATEUSZ
(54) Pojemnik na odpady segregowane
(55)

(21) 28333

(54) Kanapa narożna
(55)

(51) 32-00
(11) 26299
(22) 2020 05 27
(73) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(72) RUTKOWSKI JAKUB
(54) Logo
(55)

(51) 25-02
(11) 26295
(22) 2020 01 17
(21) 28288
(73) BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SPÓŁKA JAWNA,
Opoczno (PL)
(72) PAŁYGA WITOLD, KRZYSZTOFIK MAREK
(54) Blacha dachowa jednomodułowa
(55)

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

21-01
(11) 26296
(22) 2020 05 18
(21) 28605
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
PŁÓCIENNIK NATALIA, WRZESIŃSKA MAGDALENA
Plansza do gry

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

06-01
(11) 26297
(22) 2020 05 22
LIBERACKI MAREK LIBRO, Lubawa (PL)
MATUSIAK DARIUSZ
Sofa

(21) 28613

(51) 06-01
(11) 26298
(22) 2020 05 22
(73) LIBERACKI MAREK LIBRO, Lubawa (PL)
(72) MATUSIAK DARIUSZ

(21) 28614

Nr 14/2020

(21) 28620

(51) 13-03
(11) 26300
(22) 2020 05 20
(21) 28609
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(72) JENDRYSIK WOJCIECH
(54) Wyłącznik urządzenia oświetleniowego na baterię
(55)

(51) 19-07
(11) 26301
(22) 2020 05 06
(21) 28560
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, DZIEDZIC KRZYSZTOF, BARSZCZ
MARCIN
(54) Model budynku kościoła
(55)

(51) 19-07
(11) 26302
(22) 2020 05 06
(21) 28561
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, DZIEDZIC KRZYSZTOF, BARSZCZ
MARCIN

Nr 14/2020
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(54) Model budynku kościoła
(55)

25

(54) Zabawka edukacyjna
(55)

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

26-01
(11) 26306
(22) 2020 04 30
(21) 28554
MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U. GRAŻYNA, Częstochowa (PL)
MAŃKA GRAŻYNA
Nakładka na znicz

(51) 19-07
(11) 26303
(22) 2020 05 06
(21) 28562
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, BARSZCZ MARCIN, DZIEDZIC
KRZYSZTOF, KĘSIK JACEK
(54) Model kirkutu
(55)
(51) 09-01
(11) 26307
(22) 2020 05 19
(21) 28604
(73) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) BERNAT CEZARY
(54) Butelka
(55)

(51) 19-07
(11) 26304
(22) 2020 05 06
(21) 28563
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, BARSZCZ MARCIN, DZIEDZIC
KRZYSZTOF, KĘSIK JACEK
(54) Model kirkutu
(55)

(51) 21-01
(11) 26305
(22) 2020 05 14
(73) OSTOJSKA ANETA, Warszawa (PL)
(72) OSTOJSKA ANETA

(21) 28589

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

32-00
(11) 26308
(22) 2020 05 27
MITORAJ MONIKA 3WAY, Toruń (PL)
ERDMANN MICHAŁ, FURMAN BŁAŻEJ
Aranżacja wnętrza wirtualnej sali wykładowej

(21) 28623
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(51) 19-08
(11) 26309
(22) 2020 04 24
(21) 28545
(73) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(72) SZYPUŁA ANNA
(54) Etykieta
(55)

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

30-06
(11) 26310
(22) 2020 05 05
PRASKA IZABELA, Kaniów (PL)
PRASKA IZABELA
Drapak dla kota

(21) 28568

Nr 14/2020

(54) Mop parowy
(55)

(51) 02-03
(11) 26313
(22) 2020 04 01
(21) 28510
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SAWA
K.NIGRO, G.NIGRO SPÓŁKA JAWNA, Świdnik (PL)
(72) NIGRO GIUSEPPE
(54) Maseczka ochronna
(55)

09-05
(11) 26314
(22) 2020 04 07
GÓRSKI JACEK, Legnica (PL)
GÓRSKI JACEK
Opakowanie zbiorcze wkładów ziołowych

(21) 28517

(51) 21-01
(11) 26315
(22) 2020 02 06
(73) ZIELIŃSKI JAKUB, Łódź (PL)

(21) 28379

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

(51) 09-01
(11) 26311
(22) 2020 02 17
(21) 28392
(73) IN PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(72) GŁÓDKOWSKI JAROSŁAW
(54) Butelka
(55)

(51) 15-05
(11) 26312
(22) 2020 02 07
(21) 28385
(73) DUDEK ALEKSANDER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO-USŁUGOWE OLBUT, Myszków (PL)
(72) DUDEK MARCIN

Nr 14/2020
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(72) ZIELIŃSKI JAKUB
(54) Puzzle
(55)

27

(54) Wspornik
(55)

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

(51) 06-06
(11) 26316
(22) 2020 03 12
(21) 28460
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elbląg (PL)
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Stopka meblowa narożna
(55)

30-06
(11) 26319
(22) 2020 03 26
PRASKA IZABELA, Kaniów (PL)
PRASKA IZABELA
Drapak dla kota

(21) 28544

(51) 30-06
(11) 26320
(22) 2020 04 21
(21) 28607
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(72) RACZYŃSKA-MĄKOWSKA EWA, JARUSZEWSKA SŁAWA
(54) Modułowy mebel dla kota
(55)

(51) 06-06
(11) 26317
(22) 2020 03 12
(21) 28461
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elbląg (PL)
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Stopka meblowa narożna
(55)
(51) 12-06
(11) 26321
(22) 2020 04 21
(21) 28608
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(72) RACZYŃSKA-MĄKOWSKA EWA, JARUSZEWSKA SŁAWA
(54) Rower wodny
(55)

(51) 08-08
(11) 26318
(22) 2020 05 21
(73) LICHOŃ ROBERT F.H.P. PRODMAX, Sokołów (PL)
(72) BUGOWSKI PIOTR

(21) 28610
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(51) 09-01
(11) 26322
(22) 2020 02 17
(21) 28393
(73) IN PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(72) GŁÓDKOWSKI JAROSŁAW
(54) Butelka
(55)

Nr 14/2020

(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 25-02
(11) 26326
(22) 2020 05 25
(21) 28615
(73) BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SPÓŁKA JAWNA,
Opoczno (PL)
(72) KRZYSZTOFIK MAREK, PAŁYGA WITOLD
(54) Blacha dachowa
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02-03
(11) 26323
(22) 2020 04 03
(21) 28513
MATUSZEK BARTŁOMIEJ HORIZON DESIGN, Kraków (PL)
MATUSZEK BARTŁOMIEJ
Maska ochronna

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-01, 06-03 (11) 26324
(22) 2020 06 04
(21) 28648
SZCZEPAŃSKI MARCIN P.P.H.U. SZCZEPAN, Krąplewo (PL)
SZCZEPAŃSKI MARCIN
Komplet mebli

(51) 06-02, 06-04 (11) 26325
(22) 2020 02 13
(21) 28354
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów (PL)
(72) DOBIEŃ ARTUR

(11) 00347
(11) 00417
(11) 00498
(11) 07846
(11) 21150
(11) 21151
(11) 21152
(11) 21153
(11) 21154
(11) 21155
(11) 21170
(11) 21174
(11) 21203
(11) 21204
(11) 21205
(11) 21206
(11) 21207
(11) 21218
(11) 21219
(11) 21156
(11) 21220
(11) 21221
(11) 21222
(11) 21227
(11) 21229
(11) 21243
(11) 21244
(11) 21245
(11) 21246
(11) 21247

2019 07 29
2019 07 13
2019 07 24
2019 07 15
2019 07 18
2019 07 26
2019 07 26
2019 07 26
2019 07 26
2019 07 26
2019 07 08
2019 07 02
2019 07 04
2019 07 04
2019 07 04
2019 07 04
2019 07 04
2019 07 08
2019 07 08
2019 07 26
2019 07 08
2019 07 08
2019 07 08
2019 07 15
2019 07 10
2019 07 01
2019 07 01
2019 07 01
2019 07 01
2019 07 01

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

Nr 14/2020
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 15829 A. Wykreślono: Zakład Stolarski Zbigniew Kozłowski, Chwałowice, Polska Wpisano:ERKADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościeradów-Folwark, Polska
382175893

29

(11) 15830 A. Wykreślono: Zakład Stolarski Zbigniew Kozłowski, Chwałowice, Polska Wpisano:ERKADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościeradów-Folwark, Polska382175893
(11) 22578 A. Wykreślono: ROZTOMAJTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 243686029 Wpisano:ŚMIGIEL TOMASZ, Mysłowice, Polska
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 330 301 do nr 330 600 oraz nr 283 757, 304 499)

(111) 283757
(220) 2015 06 17
(210) 443723
(151) 2020 06 10
(441) 2015 09 28
(732) PAYLAND NET SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Payland net
(540)

-paid, pakiety startowe do telefonów komórkowych, 35 sprzedaż
hurtowa oraz detaliczna drogą tradycyjną, wysyłkową oraz za pośrednictwem Internetu kart telefonicznych operatorów telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, telefonicznych kart
pre-paid, pakietów startowych do telefonów komórkowych, kodów
umożliwiających dostęp do produktów i usług przedpłaconych (pre-paid), doładowań kont za pośrednictwem telefonów komórkowych,
komputerów i innych urządzeń przystosowanych do tego typu działań, usługi fakturowania, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, 36 usługi związane z usługami terminali płatniczych, obsługa kart płatniczych, usługi weryfikacji i obsługi transakcji dokonywanych za pomocą kart przedpłaconych (pre-paid), usługi
pośrednictwa polegające na przyjmowaniu od klientów opłat i należności oraz przekazywanie ich na konto adresata, 38 usługi w zakresie doładowywania kont telefonów komórkowych.

(111) 304499
(220) 2016 01 15
(210) 451353
(151) 2019 10 23
(441) 2016 04 25
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL);
TRUS ANNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALECTOIN
(510), (511) 5 krople do oczu z ektoiną stosowane w alergii . 		
(551) wspólne prawo ochronne
(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do fakturowania, urządzenia
do przetwarzania danych, karty telefoniczne, telefoniczne karty pre-

(111) 330301
(220) 2019 10 09
(210) 505389
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) MINISTERSTWO MASAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) maderoterapia
(540)

(531) 26.13.25, 26.04.09, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), wyższe uczelnie (edukacja), 44 aromaterapia, chiropraktyka
(nastawianie kręgosłupa), fizjoterapia, masaż, łaźnie tureckie, salon
piękności, sanatoria (usługi), szpitale, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi saun, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 330302
(220) 2019 11 13
(210) 506712
(151) 2020 04 01
(441) 2019 12 16
(732) BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR HEILSBERG
(540)

(531) 07.01.01, 05.11.15, 09.01.10, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo, Napoje na bazie
piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, drinki na bazie piwa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, brzeczka piwna, ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, 40 przetwarzanie żywności i napojów,
usługi browarnicze, warzenie piwa, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi barów piwnych, usługi ogródków piwnych.
(111) 330303
(220) 2019 09 24
(210) 504793
(151) 2020 03 02
(441) 2019 10 28
(732) HNAT ELŻBIETA JOLASH, Głogów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) The Lashbook
(510), (511) 16 materiały drukowane, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały edukacyjne, książki edukacyjne,
książki informacyjne, poradniki [podręczniki], książki z grafiką, 41
publikowanie elektroniczne, publikowanie tekstów edukacyjnych,
publikowanie książek, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie książek i recenzji, publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie druków
w formie elektronicznej, publikowanie online elektronicznych książek i czasopism, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej
w internecie, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, organizowanie konkursów za pośrednictwem internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub internetu,
nie do pobrania, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące urody, doradztwo w zakresie urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji
urody.
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(111) 330304
(220) 2019 03 04
(210) 496682
(151) 2020 03 31
(441) 2019 05 20
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIBI
(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, z zastrzeżeniem, ze produkty i usługi wymienione powyżej nie obejmują zakresu motoryzacji, oprogramowania i usług finansowych.
(111) 330305
(220) 2019 03 20
(210) 497438
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZU ŻYCIE
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 programy komputerowe, sprzęt i oprogramowanie
komputerowe, publikacje elektroniczne, urządzenia i przyrządy
do nagrywania i odtwarzania dźwięku, dyski, taśmy i kasety magnetyczne, wszystko dotyczące kwestii ubezpieczeniowych, urządzenia
i sprzęt do monitorowania pojazdów, urządzenia i sprzęt do planowania trasy, karty kodowane i magnetyczne, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, systemy do śledzenia pojazdów,
części i osprzęt do uprzednio wymienionych towarów, 16 materiały
drukowane, publikacje, materiały szkoleniowe i instruktażowe do nauczania z wyjątkiem urządzeń, artykuły papiernicze, sprawozdania
drukowane, książki, karty stałego klienta, karty uprawniające, karty obciążeniowe i osobiste karty identyfikacyjne, karty zniżkowe,
wszystkie wymienione towary wykonane z papieru, fotografie, drukowane materiały reklamowe w formie kalendarzy, broszur i folderów oraz materiałów piśmiennych i naklejek, 35 usługi konsultacji,
doradztwa i zarządzania biznesowego, wszystkie dotyczące kwestii
ubezpieczeniowych, finansowych i nieruchomościowych, usługi
pośrednictwa na rzecz banku w sprzedaży produktów bankowych,
usługi w zakresie zarządzania oraz oceny ryzyka w biznesie, usługi
konsultacyjne i doradcze w zakresie ryzyka w biznesie, usługi dotyczące działalności gospodarczej w zakresie koordynacji i zarządzania
usługami medycznymi, rehabilitacyjnymi oraz usługami ochrony
zdrowia, zbieranie danych w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze,
dotyczące uprzednio wymienionych, pozyskiwanie i systematyzacja
danych dla celów ubezpieczeniowych oraz zarządzanie zbiorami informatycznymi zawierającymi te dane, public relations, usługi marketingowe, badania i analizy rynku, badania marketingowe, usługi
reklamowe i promocyjne, publikacja tekstów promocyjnych i sponsorowanych, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, organizowanie wystaw, targów i imprez dla celów promocyjnych, 36 usługi
ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, ubezpieczenia ruchomości, nieruchomości, na życie, zdrowotne, ocena ryzyka ubezpieczeniowego,
usługi agencji ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia i obsługi funduszy
emerytalnych i inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne wzajemne,
usługi funduszy zapomogowych, usługi akwizycji na rzecz otwartych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, transakcje finansowe,
maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe, inwestycje kapitałowe,
pracownicze programy emerytalne, pracownicze plany kapitałowe,
likwidacja szkód ubezpieczeniowych, usługi finansowe i inwestycje
kapitałowe związane z działalnością ubezpieczeniową, przetwarzanie płatności, elektroniczny transfer funduszy, zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie wycen, oraz porady
w zakresie usług ujętych w tej klasie, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wycena
dzieł sztuki, nieruchomości, samochodów, usługi gwarancyjne, gwarancje kontraktowe, środowiskowe, kaucyjne, celne, akcyzowe, płatnicze, ubezpieczenie kredytu kupieckiego: usługi gwarantowania
ubezpieczeń: zbiórki funduszy na cele dobroczynne, wycena finansowa majątku ruchomego i nieruchomego dla celów ubezpieczeń,
zarządzanie finansami, analizy finansowe, informacja o ubezpieczeniach, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi konsultingu finansowego, udostępnianie informacji finansowych, zarządzanie finansowe
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, gwarantowanie ubezpieczeń
na życie, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich. rolniczych
i przemysłowych, informacja o ubezpieczeniach, wycena nieruchomości, ruchomości, sponsorowanie finansowe, emisja i obsługa kart
stałego klienta, szacowanie kosztów naprawy i kosztów leczenia
[wycena finansowa], wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także za pośrednictwem telekomunikacji i mediów elektronicznych, 38 usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja informacyjna,
usługi w zakresie transmisji danych i informacji za pomocą mediów
elektronicznych, radiowych lub satelitarnych, przekazywanie wiadomości, usługi telemetryczne, dzierżawa, wynajem i wypożyczanie
urządzeń, instalacji, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, dotyczące uprzednio
wymienionych, 39 usługi związanie z naprawą pojazdów, wypożyczanie pojazdów, holowanie pojazdów, usługi transportowe, usługi
szoferskie, usługi dla podróżnych, rezerwacja miejsc na podróż, wypożyczanie pojazdów, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, dotyczące uprzednio wymienionych, 41 edukacja i szkolenia,
organizacja i prowadzenie seminariów i konferencji, usługi instruk-
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tażowe, organizowanie imprez, zjazdów, plebiscytów, konkursów,
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zarządzania ryzykiem, zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa na drodze, edukacyjne usługi informacyjne związane
z bezpieczeństwem na drodze, usługi informacyjne, konsultacyjne
i doradcze, dotyczące uprzednio wymienionych, programy szkoleniowe dla firm technologicznych w zakresie rozwoju i prowadzenia
biznesu, szkolenia w dziedzinie ubezpieczeń, publikacja i opracowywanie tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne, organizowanie konkursów, sympozjów, konferencji i imprez dla celów edukacyjnych szkoleniowych i kulturalnych, usługi w dziedzinie rozrywki,
działalności sportowej i rekreacji oraz kultury, organizowanie loterii,
42 usługi inspekcji budynków, usługi w zakresie badań naukowo-technicznych, sporządzanie raportów technicznych, usługi w zakresie informacji o pogodzie, usługi komputerowe, programowanie
komputerów, projektowanie, instalacja, konserwacja i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, leasing, wypożyczanie i wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz baz danych,
kontrola pojazdów, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze,
dotyczące uprzednio wymienionych, programowanie komputerowe stosowane w ubezpieczeniach, projektowanie oprogramowania
komputerowego stosowanego w ubezpieczeniach, instalacja i uaktualnianie oprogramowania komputerowego mającego zastosowanie w ubezpieczeniach, 44 ochrona zdrowia, usługi w zakresie opieki
medycznej i zdrowotnej dla ludzi, usługi informacyjne, konsultacyjne
i doradcze, dotyczące ochrony zdrowia i opieki medycznej, 45 usługi
prawne, ochrona osobista, ochrona obiektów i sprzętu.

(111) 330306
(220) 2019 04 04
(151) 2020 02 17
(441) 2019 05 27
(732) MEGABAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EGO CERAMICS
(540)

(210) 498271

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.04
(510), (511) 6 płyty aluminiowe, płyty metalowe, metalowe płyty
okładzinowe, metalowe płytki ścienne, płyty ścienne okładzinowe
z metalu, listwy metalowe, listwy, cokoły przypodłogowe metalowe,
metalowe rury odpływowe, metalowe kratki odpływowe, metalowe
kanały odpływowe, budowlane materiały metalowe, drobne elementy metalowe wchodzące w skład systemu do układania płytek,
11 akcesoria łazienkowe, baterie mieszające do rur wodociągowych,
bidety, deski sedesowe, dozowniki środków odkażających w toaletach, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze,
kaloryfery elektryczne, kominki, krany, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, muszle klozetowe, natryski, prysznice, pisuary
jako armatura sanitarna, spłuczki ustępowe, umywalki jako części
instalacji sanitarnych, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia
do ogrzewania, urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia
do wanien z hydromasażem, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
wanny, wanny spa, zaślepki do grzejników, zlewozmywaki, sanitarne instalacje i aparatura, brodziki, brodziki prysznicowe, zbiorniki
do płuczek ustępowych, urządzenia kompaktowe zestawione z miski
ustępowej i płuczki ceramicznej, zlewy, baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, zlewozmywakowe, osprzęt i wyposażenie do wanien łazienkowych, obudowy
do wanien, wanny z hydromasażem, kabiny prysznicowe z hydromasażem, systemy hydromasażu, panele i akcesoria do hydromasażu, kabiny natryskowe, drzwi prysznicowe do kabin, grzejniki łazienkowe, dozowniki środków odkażających w toaletach, przyciski
do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, suszarki łazienkowe
do rąk, 19 odpływy niemetalowe, podłogowe kanały odpływowe
wykonane z materiałów niemetalowych, rury odpływowe, zaprawy
klejowe do celów budowlanych, okładziny tynkowe, tynk, zaprawy
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budowlane, beton i masy samopoziomujące do użytku w budownictwie, beton, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
listwy niemetalowe, płytki ścienne, płytki ścienne niemetalowe dla
budownictwa, warstwy izolujące z korka pod podłogi, podłogi parkietowe wykonane z korka, płytki kamienne, płytki ceramiczne, glazura, terakota, gres, płytki drewniane, płytki chodnikowe, niemetalowe materiały okładzinowe, korek aglomerowany do budownictwa,
20 krzyżyki dystansowe do glazury, krzyżyki dystansowe do płytek,
drobne elementy niemetalowe wchodzące w skład systemu do układania płytek.

(111) 330307
(220) 2019 04 08
(210) 498399
(151) 2019 10 17
(441) 2019 06 24
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH TAPE BOND
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.22
(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) 330308
(220) 2019 04 09
(151) 2019 09 19
(441) 2019 06 03
(732) SOIŃSKI PRZEMYSŁAW, Reda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISCO RELAX
(540)

(210) 498476

(591) czarny, biały, żółty, zielony, pomarańczowy, fioletowy
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi klubów nocnych, usługi związane z dyskotekami, biura rezerwacji biletów koncertowych, organizowanie balów,
koncerty muzyczne, dyskoteki, planowanie przyjęć.
(111) 330309
(220) 2019 04 12
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732) NAKIELNY WITOLD, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 498696
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(540) LODOWA WYSPA
(540)

(591) zielony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 06.01.02, 06.01.04, 05.01.12
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, słodycze, mrożony jogurt (lody spożywcze), musy czekoladowe, musy
deserowe, musy owocowe (sosy), 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 330310
(220) 2019 05 10
(210) 499588
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 18
(732) POKORA MARCIN LASOTRONIX, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL AKADEMIA LASEROWA
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 10 lasery medyczne, wskaźniki laserowe do użytku medycznego, urządzenia transmisyjne wiązki laserowej do użytku medycznego, urządzenia medyczne do poprawiania kondycji skóry
wykorzystujące laser, urządzenia do zastosowania promieniowania
laserowego do celów chirurgicznych, urządzenia do zastosowania
promieniowania laserowego do celów medycznych, urządzenia
do zastosowania promieniowania laserowego do celów dentystycznych, skalpele laserowe do celów medycznych, przyrządy laserowe
do użytku medycznego, obrabiarki laserowe do użytku medycznego, lasery półprzewodnikowe do celów medycznych, lasery z możliwością wytwarzania pulsującej wiązki laserowej do celów medycznych, lasery zawierające włókna optyczne do użytku medycznego,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z następującymi produktami: lasery medyczne, wskaźniki laserowe do użytku
medycznego, urządzenia transmisyjne wiązki laserowej do użytku
medycznego, urządzenia medyczne do poprawiania kondycji skóry
wykorzystujące laser, urządzenia do zastosowania promieniowania
laserowego do celów chirurgicznych, urządzenia do zastosowania
promieniowania laserowego do celów medycznych, urządzenia
do zastosowania promieniowania laserowego do celów dentystycznych, skalpele laserowe do celów medycznych, przyrządy laserowe
do użytku medycznego, obrabiarki laserowe do użytku medycznego, lasery półprzewodnikowe do celów medycznych, lasery z możliwością wytwarzania pulsującej wiązki laserowej do celów medycznych, lasery zawierające włókna optyczne do użytku medycznego,
41 specjalistyczne szkolenia z wykorzystania technik laserowych
w medycynie.
(111) 330311
(220) 2019 05 22
(151) 2020 01 21
(441) 2019 09 23
(732) Spartan Race, Inc., Boston (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPARTAN
(540)

(210) 500094

(531) 23.05.05, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, kapelusze, czapki, swetry,
kurtki, szaliki, bielizna, kamizelki, spodnie sportowe, koszule sportowe,
koszulki, stroje kąpielowe, buty sportowe, obuwie, nakrycia głowy.
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(111) 330312
(220) 2019 05 27
(210) 500298
(151) 2020 03 25
(441) 2019 12 09
(732) GRUPA DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JACKS VAPE
(540)

(591) żółty, czerwony, pomarańczowy, biały, szary, ciemnoszary,
czarny
(531) 01.01.05, 01.01.25, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15, 25.07.06,
26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 5 papierosy bez tytoniowe do celów leczniczych, papierosy kretek (goździkowe) do użytku medycznego, suplementy diety i odżywki, zioła lecznicze, lecznicze mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych,
kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierzbownicy
i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 34 pudełka na papierosy elektroniczne, waporyzatory osobiste i papierosy
elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, papierosy elektroniczne,
papierosy beztytoniowe, elektryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papierosów elektronicznych, płyny (liquidy) do napełniania wkładów (kartridży), filtry
do beztytoniowych papierosów elektronicznych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub elektrycznych, papierosy
elektryczne, filtry do papierosów, ustniki do papierosów, papierosy
z filtrem, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, papierosy zawierające substytuty tytoniu, płyny (liquidy)
do napełniania wkładów (kartridży) papierosów elektronicznych lub
elektrycznych, filtry do beztytoniowych papierosów elektronicznych
lub elektrycznych, pudełka na papierosy, elektryczne i elektroniczne
papierosy beztytoniowe do celów medycznych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papierosów elektronicznych lub elektrycznych, 35 usługi
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtowniach,
w sieci komputerowej, w tym w sklepach internetowych w drodze
sprzedaży wysyłkowej: papierosów elektrycznych i elektronicznych,
części zamiennych oraz akcesoriów do tych papierosów w tym płynów
(liquidów) do napełniania wkładów (kartridży), produktów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, odżywek,
usługi oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach internetowych
w drodze sprzedaży wysyłkowej: ziół, kawy, herbaty, kakao, kawy nienaturalnej, ryżu, tapioki i sago, mąki i produktów zbożowych, chleba,
wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów, cukru, miodu, melasy (syropy), drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), przypraw, lodu.
(111) 330313
(220) 2019 05 28
(210) 500346
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) LEGAL24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Legal 24 czyścimy internet
(540)

(591) ciemnozielony, turkusowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.16, 24.13.22
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(510), (511) 35 wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
na rzecz osób trzecich, wprowadzanie informacji do plików komputerowych, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, usługi informacyjne oraz public relations w zakresie monitorowania wizerunku
w Internecie dla osób trzecich, 42 tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi techniczne polegające
na wprowadzaniu danych do Internetu i usuwaniu, usługi techniczne
umożliwiające monitoring wizerunku w Internecie, 45 usługi/porady prawne, porady prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz
praw własności intelektualnej, porady w zakresie naruszenia prawa
autorskiego, porady w zakresie prawa Internetu, porady prawne
w zakresie naruszenia prawa w Internecie, porady prawne w zakresie
ochrony wizerunku i reputacji.

(111) 330314
(220) 2019 05 29
(210) 500430
(151) 2020 03 25
(441) 2019 12 09
(732) HARABASZ JERZY GOSPODARSTWO ROLNE DR. HARABASZ,
Zatom Nowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLCHOWY MŁYN
(510), (511) 43 usługi agroturystyczne.
(111) 330315
(220) 2019 06 05
(210) 500736
(151) 2020 03 17
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALON BUILD GEL UV/LED V V No. 01 TOTALLY CLEAR
VICTORIA VYNN
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 19.03.01, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(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) 330316
(220) 2019 06 05
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V V VICTORIA VYNN NAIL CARE
(540)

(531) 27.05.01

(210) 500741
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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.

(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) 330317
(220) 2019 06 05
(210) 500743
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 OILS COMPLEX NAIL CARE IT’S ME Victoria Vynn V V
VICTORIA VYNN NAIL CARE
(540)

(111) 330319
(220) 2019 06 05
(210) 500751
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V V VICTORIA VYNN PAINTER SALON HIGH PIGMENT
(540)

(591) biały, czarny, ciemnozielony, jasnozielony, żółty, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.07.01
(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.
(111) 330318
(220) 2019 06 05
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V V VICTORIA VYNN SALON 5 OILS COMPLEX
(540)

(591) biały, czarny, szary, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.07.01

(210) 500744

(591) biały, ciemnoszary, fioletowy, granatowy, różowy, jasnożółty,
zielony, srebrny, szary, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.03.21
(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) 330320
(220) 2019 06 05
(210) 500752
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURAL NAIL BOOST VICTORIA VYNN BOOST BASE NAIL
REPAIR V V
(540)

(591) biały, srebrny, czarny, szary, jasnorózowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
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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) 330321
(220) 2019 06 07
(210) 500865
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK GDYNIA,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKS BAŁTYK GDYNIA 1930
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.04.03, 03.07.09, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież i obuwie reklamowe m.in. szaliki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, daszki do czapek, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, odzież ze skóry i imitacji skóry, obuwie sportowe, 35 usługi
reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie
reklam, 36 administrowanie nieruchomościami, zwłaszcza obiektami sportowymi, rekreacyjnymi, widowiskowymi, sponsorowanie
finansowe, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i handlowych,
41 informacja o edukacji i rekreacji, kultura fizyczna, studia nagrań
filmowych i radiowych, usługi w zakresie poprawiania kondycji, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie stadionów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, sportu i rekreacji, usługi opracowywania ekspertyz i opinii w zakresie
sportu i rekreacji, prowadzenie serwisu informacyjnego w zakresie
statystyki i logistyki oraz historii piłkarskich zawodów sportowych,
organizacji piłkarskich zawodów sportowych i ich wyników, obsługa
komputerowo-informacyjna i logistyczna technikami cyfrowymi masowych zawodów sportowo-rekreacyjnych a zwłaszcza piłkarskich
na potrzeby telewizji, radia oraz portalu internetowego, 42 usługi
w zakresie projektowania grafiki reklamowej o tematyce sportowo-rekreacyjnej .
(111) 330322
(220) 2019 06 12
(210) 501020
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) CIUNOWICZ MAREK, Braniewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COREES
(510), (511) 35 sprzedaż, w tym przez Internet artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji
sprzedaży, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami
usługi związane z reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi
reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi
w zakresie agencji importowo-eksportowych, publikowanie tekstów
reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji
handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trze-
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cich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie
wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych,
wyceny dotyczące spraw handlowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek, wprowadzanie na rynek nowych produktów,
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, 36
usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami,
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, planowanie
inwestycji związanych z nieruchomościami, usługi: pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakresie usług deweloperskich
związanych z pozyskaniem gruntu, budowaniem i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia finansowe
transakcji związanych z nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe
oraz doradztwo w tym zakresie, usługi finansowe, doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomości,
wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nieruchomości, finansowanie inwestycji, 37 usługi budowlane związane ze wznoszeniem
obiektów wszelkiego typu i ich całkowitym wykańczaniem, usługi
w zakresie: doradztwa budowlanego, nadzoru budowlanego, usługi
związane z remontem, restauracją i konserwacją budynków, usługi
instalacyjne dotyczące: sieci i urządzeń klimatyzacyjnych, sieci elektrycznej i urządzeń elektrycznych, sieci wodnej, sieci kanalizacyjnej,
sieci ciepłowniczej, alarmów, Internetu, sieci telefonicznej, montażu
elementów sanitarnych, sprzątanie budynków, wynajem maszyn
budowlanych i rusztowań, budowa i wynajmowanie myjni samochodowych, zakładów serwisowych, punktów pralniczych, usługi
stacji benzynowych, 42 projektowanie techniczne, projektowanie
architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie
instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów,
projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz,
projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, doradztwo budowlane, projektowanie graficzne.

(111) 330323
(220) 2019 06 12
(210) 501046
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTER KLINIK
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 44 usługi związane z ochroną zdrowia ludzkiego, diagnostyką medyczną, usługi wynikające z praktyki lekarskiej, prowadzenie jednostek medycznych jak kliniki, szpitale, sanatoria, gabinety
lekarzy specjalistów, gabinety stomatologiczne, rehabilitacyjne,
usługi pielęgniarskie, położnicze, pogotowia ratunkowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, paramedyczne obejmujące działalności fizykoterapeutów oraz działalność w takich dziedzinach jak,
optometria, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa, terapia
logopedyczna, homeopatia, akupunktura, usługi związane z odnową biologiczną, prowadzenie gabinetów fitness, spa, salonów kosmetycznych, siłowni, prowadzenie laboratoriów medycznych i analitycznych, prowadzenie gabinetów medycyny niekonwencjonalnej,
centra leczenia medycyny alternatywnej, działalność związana z testowaniem leków.
(111) 330324
(220) 2019 06 14
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732) KICKA ANNA, Giebułtów (PL)

(210) 501171
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) humla
(540)

(591) żółty, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.11, 01.15.11, 26.11.08, 26.01.03
(510), (511) 41 nauczanie, edukacja, kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie seminariów, usługi tłumaczenia.
(111) 330325
(220) 2019 07 18
(210) 501252
(151) 2020 03 17
(441) 2019 11 25
(732) POROLEX DOMINIKA GAŁUSZKA SPÓŁKA JAWNA, Olszyny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POROLEX
(540)

(591) szary, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.11.03,
26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe osłony okienne, 19 osłony okienne niemetalowe, 20 osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, żaluzje
do wnętrz.
(111) 330326
(220) 2019 06 18
(210) 501342
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) SWEET WORLD K.MAŁODOBRY-STASIAK, K.PURA SPÓŁKA
JAWNA, Chróstnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) soko żelki
(540)

(591) granatowy, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, różowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, cukierki, cukierki żelowe, cukierki
żelowo-sokowe, cukierki miętowe, galaretki owocowe, guma do żucia nie do celów medycznych, kable żelowe, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki,
żelki, żele.
(111) 330327
(220) 2019 06 19
(210) 501357
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) TELEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TeleGO
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, fioletowy, żółty, zielony
(531) 01.15.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, urządzenia do przetwarzania
danych i informacji, elektroniczne bazy danych, aparaty telefoniczne,
sprzęt komputerowy, modemy i bramki komputerowe, sprzęt telekomunikacyjny, 10 medyczne przyrządy diagnostyczne, medyczne
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przetworniki ciśnienia tętna, przyrządy do analizy medycznej, skanery
do użytku medycznego, elektrody do użytku medycznego, analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, aparatura elektroniczna
do użytku medycznego, przyrządy medyczne do odczytywania i rejestrowania danych fizjologicznych, elektroniczna aparatura monitorująca do użytku medycznego, elektroniczne rejestratory temperatury
do użytku medycznego, elektroniczne rejestratory tętna, akcesoria
telefoniczne do użytku diagnostyki medycznej, 35 prowadzenie interesów osób trzecich w reklamie, biznesie i zarządzaniu, usługi menedżerskie, usługi badania rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, kompleksowa oferta
towarów umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów
w sklepach i hurtowniach branży elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i elektronicznych,
komputerowej, sprzętu telekomunikacyjnego, promocja inwestycji
w zakresie telekomunikacji, organizowanie wystaw w celach handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi sprzedaży
na telefon w związku ze sprzętem medycznym i teleinformatycznym,
telemarketing, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja informacji
do komputerowych baz danych, zarządzanie inwestycjami z zakresu
Internetu i infrastruktury multimedialnej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, usługi w zakresie obrotu gazem i energią,
sprzedaż gazu, sprzedaż energii elektrycznej, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
36 sprzedaż na kredyt, leasing, doradztwo w sprawach finansowych,
operacje i usługi finansowe, emisja i obsługa bonów wartościowych,
kart kredytowych i kart przedpłatowych w telefonii, prowadzenie
rozliczeń finansowych transakcji, przyjmowanie przedmiotów w depozyt, monitoring i windykacja należności, 37 konserwacja i naprawy
maszyn biurowych i maszyn księgujących, instalowanie, konserwacja
i naprawy sprzętu komputerowego, instalowanie i naprawy urządzeń
łączności w tym telefonów, usługi instalacyjne w zakresie telekomunikacji, usługi budowlane w zakresie infrastruktury internetowej
i multimedialnej, 38 emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja
o telekomunikacji, przesyłanie informacji, łączność przez terminale
komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej i dźwiękowej za pomocą komputerów, łączność poprzez sieć światłowodową,
łączność radiowa, łączność telefoniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczta elektroniczna, usługi połączeń i tras połączeń dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, wypożyczanie aparatury
do przesyłania informacji, przydzielanie dostępu do światowej sieci
komputerowej, telefonia komórkowa, połączenia telefoniczne, usługi
telefoniczne, obsługa telekonferencji, telewizja kablowa, transmisja
programów telewizyjnych, wypożyczanie modemów i bramek telefonii internetowej, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze za pomocą środków łączności elektronicznej, transmisja danych, przetwarzanie danych, usługi telefonii
internetowej, obsługa i wynajem infolinii, usługi w zakresie infolinii
serwisowych w dziedzinie telekomunikacji, energetyki i telemedycyny, usługi w zakresie elektronicznych biur obsługi klienta na stronach
światowej sieci rozległej (WWW) w dziedzinie telekomunikacji, sygnałów telewizyjnych i radiowych, energetyki i telemedycyny, przesyłanie
informacji medycznej za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych,, 39
dostarczanie towarów i innych przesyłek, magazynowanie dokumentów w archiwach, dystrybucja energii, dystrybucja gazu, transport rurociągami, 41 produkcja filmów w tym filmów wideo, organizowanie
i prowadzenie konferencji i szkoleń, edukacja z zakresu informatyki
i telekomunikacji, medyczne usługi edukacyjne, 42 odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, wypożyczanie komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerów, usługi w zakresie artystycznej grafiki komputerowej, zakładanie i prowadzenie stron WWW,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie
budowy i analiz systemów komputerowych, usługi w zakresie badania i udoskonalania nowych produktów, usługi projektowe w zakresie programowania sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego,
obsługa techniczna sprzedaży on-line dla sklepów internetowych
w dziedzinie usług komputerowych, i sprzętu komputerowego, sprzętu teleinformatycznego, usług telekomunikacyjnych, energetycznych,
telemedycznych, ekspertyzy i badania geologiczne w zakresie złóż
gazu, poszukiwania gazu i ropy naftowej, 44 medyczne badanie osób,
usługi informacji medycznej, usługi oceny medycznej, wypożyczanie
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sprzętu medycznego, usługi obrazowania medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi doradztwa dietetycznego, usługi informatyczne w zakresie opieki medycznej i telemedycyny polegające
na zapewnieniu badań medycznych na odległość i monitorowania pacjentów, usługi medyczne w zakresie stanu zdrowia, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line z wyjątkiem stomatologii, usługi
diagnostyki medycznej on-line z wyjątkiem stomatologii, 45 opieka
prawna, obrót prawami do domen internetowych.

(111) 330328
(220) 2019 06 19
(210) 501362
(151) 2019 12 04
(441) 2019 08 19
(732) WESZLO GROUP STANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESZŁO! TRAVEL
(540)

(591) ciemnożółty, biały, czarny
(531) 18.05.01, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki] gazety, kalendarze, książki materiały drukowane, materiały
piśmienne, papier, periodyki [czasopisma], podręczniki [książki],publikacje drukowane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing,
produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, promocja i zarządzanie profesjonalnym
biurem redakcyjnym strony internetowej i biura turystycznego, public
relations, zarządzanie biznesowe, usługi merchandisingu, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców usług turystycznych, sprzedaż detaliczna online obejmująca: usługi turystyczne,
prasę, broszury, książki i czasopisma, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
artykuły spożywcze, i napoje, piwo, gadżety sportowe, zabawki, 38
telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja
wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne] świadczenie usług turystycznych przez aplikacje mobilne,
39 usługi agencji rezerwującej podróże, usługi agencji rezerwującej
podróże lotnicze, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże
i wycieczki, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
za pośrednictwem aplikacji, organizowanie rejsów, wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo frachtowe, powietrzny transport, przechowywanie bagażu, przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży,
rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport autobusowy, transport kolejowy, transport łodziami, transport
pasażerski, transport rzeczny, usługi kierowców, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, wynajem autokarów, wynajem
łodzi. wynajem samochodów, wynajem statków powietrznych, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie
samochodów wyścigowych, 41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji związanych
z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online,
udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji związanych
z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-
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line, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
eventów oraz wydarzeń rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, produkcją mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów
i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji
biletów [rozrywka], usługi biblioteczne, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi
pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, świadczenie rozrywki przez aplikacje mobilne .

(111) 330329
(220) 2019 06 19
(210) 501366
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) TELEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) telego.pl
(510), (511) 9 programy komputerowe, urządzenia do przetwarzania
danych i informacji, elektroniczne bazy danych, aparaty telefoniczne,
sprzęt komputerowy, modemy i bramki komputerowe, sprzęt telekomunikacyjny, 10 medyczne przyrządy diagnostyczne, medyczne
przetworniki ciśnienia tętna, przyrządy do analizy medycznej, skanery
do użytku medycznego, elektrody do użytku medycznego, analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, aparatura elektroniczna
do użytku medycznego, przyrządy medyczne do odczytywania i rejestrowania danych fizjologicznych, elektroniczna aparatura monitorująca do użytku medycznego, elektroniczne rejestratory temperatury
do użytku medycznego, elektroniczne rejestratory tętna, akcesoria
telefoniczne do użytku diagnostyki medycznej, 35 prowadzenie interesów osób trzecich w reklamie, biznesie i zarządzaniu, usługi menedżerskie, usługi badania rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, kompleksowa oferta
towarów umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów
w sklepach i hurtowniach branży elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i elektronicznych,
komputerowej, sprzętu telekomunikacyjnego, promocja inwestycji
w zakresie telekomunikacji, organizowanie wystaw w celach handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi sprzedaży
na telefon w związku ze sprzętem medycznym i teleinformatycznym,
telemarketing, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja informacji
do komputerowych baz danych, zarządzanie inwestycjami z zakresu
Internetu i infrastruktury multimedialnej sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, usługi w zakresie obrotu gazem i energią,
sprzedaż gazu, sprzedaż energii elektrycznej, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
36 sprzedaż na kredyt, leasing, doradztwo w sprawach finansowych,
operacje i usługi finansowe, emisja i obsługa bonów wartościowych,
kart kredytowych i kart przedpłatowych w telefonii, prowadzenie
rozliczeń finansowych transakcji, przyjmowanie przedmiotów w de-
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pozyt, monitoring i windykacja należności, 37 konserwacja i naprawy
maszyn biurowych i maszyn księgujących, instalowanie, konserwacja
i naprawy sprzętu komputerowego, instalowanie i naprawy urządzeń
łączności w tym telefonów, usługi instalacyjne w zakresie telekomunikacji, usługi budowlane w zakresie infrastruktury internetowej
i multimedialnej, 38 emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja
o telekomunikacji, przesyłanie informacji, łączność przez terminale
komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej i dźwiękowej za pomocą komputerów, łączność poprzez sieć światłowodową,
łączność radiowa, łączność telefoniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczta elektroniczna, usługi połączeń i tras połączeń dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, wypożyczanie aparatury
do przesyłania informacji, przydzielanie dostępu do światowej sieci
komputerowej, telefonia komórkowa, połączenia telefoniczne, usługi
telefoniczne, obsługa telekonferencji, telewizja kablowa, transmisja
programów telewizyjnych, wypożyczanie modemów i bramek telefonii internetowej, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze za pomocą środków łączności elektronicznej, transmisja danych, przetwarzanie danych, usługi telefonii
internetowej, obsługa i wynajem infolinii, usługi w zakresie infolinii
serwisowych w dziedzinie telekomunikacji, energetyki i telemedycyny, usługi w zakresie elektronicznych biur obsługi klienta na stronach
światowej sieci rozległej (WWW) w dziedzinie telekomunikacji, sygnałów telewizyjnych i radiowych, energetyki i telemedycyny, przesyłanie
informacji medycznej za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 39
dostarczanie towarów i innych przesyłek, magazynowanie dokumentów w archiwach, dystrybucja energii, dystrybucja gazu, transport rurociągami, 41 produkcja filmów w tym filmów wideo, organizowanie
i prowadzenie konferencji i szkoleń,edukacja z zakresu informatyki
i telekomunikacji, medyczne usługi edukacyjne, 42 odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, wypożyczanie komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerów, usługi w zakresie artystycznej grafiki komputerowej, zakładanie i prowadzenie stron WWW,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie
budowy i analiz systemów komputerowych, usługi w zakresie badania i udoskonalania nowych produktów, usługi projektowe w zakresie programowania sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego,
obsługa techniczna sprzedaży on-line dla sklepów internetowych
w dziedzinie usług komputerowych, i sprzętu komputerowego, sprzętu teleinformatycznego, usług telekomunikacyjnych, energetycznych,
telemedycznych, ekspertyzy i badania geologiczne w zakresie złóż
gazu, poszukiwania gazu i ropy naftowej, 44 medyczne badanie osób,
usługi informacji medycznej, usługi oceny medycznej, wypożyczanie
sprzętu medycznego, usługi obrazowania medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi doradztwa dietetycznego, usługi informatyczne w zakresie opieki medycznej i telemedycyny polegające
na zapewnieniu badań medycznych na odległość i monitorowania pacjentów, usługi medyczne w zakresie stanu zdrowia, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line z wyjątkiem stomatologii, usługi
diagnostyki medycznej on-line z wyjątkiem stomatologii, 45 opieka
prawna, obrót prawami do domen internetowych.

(111) 330330
(220) 2019 07 02
(210) 501817
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) ARAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Źródła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARAD 15° 60° 15° 15° 120° 90° 45°
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 02.09.23, 20.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży w hurtowni/ach i/lub sklepie/ach oraz za pośrednictwem internetu towarów: wyrobów, sprzętu, maszyn i urządzeń dla budownictwa w tym: rusztowań fasadowych i przestrzennych, rusztowań przejezdnych, zsypów do gruzu,
ogrodzeń tymczasowych, ogrodzeń docelowych, szalunków stropowych i ściennych, drabin przemysłowych i specjalnych, systemów
zadaszeń, wież wyporowych, wciągarek linowych, wind dekarskich,
wind towarowo-osobowych, podnośników towarowo-osobowych,
usługi dotyczące wszelkiego rodzaju reklam i marketingu w zakresie:
produkowanych towarów, świadczonych usług i sprzedawanych towarów.

(111) 330331
(220) 2019 07 04
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732) PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Joint
(540)

(210) 501870

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty aromaterapeutyczne, aromaty (olejki eteryczne), aromatyczne olejki eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kremy do aromaterapii,
płyny do aromaterapii, olejki eteryczne i aromatyczne, w tym olejki
do stosowania aromaterapii, aromaty [olejki aromatyczne], esencje
eteryczne, kadzidełka, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, mydła lecznicze, szampony,
żele pod prysznic, zioła do kąpieli, olejek do ciała, olejki do celów
kosmetycznych, preparaty do kąpieli, aromatyczne preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, balsam do masażu, wosk
do masażu, krem, kremy kosmetyczne, antyperspiranty, perfumy,
woda zapachowa, 5 zioła lecznicze, leki ziołowe, suplementy ziołowe, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, wywary z ziół leczniczych, lecznicze
napary ziołowe, wyciągi z ziół leczniczych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła do palenia
do celów medycznych, herbata z ziół do celów leczniczych, napoje
ziołowe do użytku medycznego, środki do odtruwania na bazie ziół,
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, napoje ziołowe, 30 zioła do celów
spożywczych, zioła do celów kulinarnych, zioła przetworzone, zioła
suszone, zioła konserwowane, herbaty ziołowe, napary ziołowe, preparaty ziołowe do sporządzania napojów.
(111) 330332
(220) 2019 07 04
(210) 501873
(151) 2020 02 20
(441) 2019 10 28
(732) FREIBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZERIA Giovanni
(540)

(591) biały, zielony, czerwony, beżowy, jasnobrązowy,
ciemnoczerwony, szary, różowy
(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.15, 11.03.09
(510), (511) 30 pizze, zapiekanki, bagietki.
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(111) 330333
(220) 2019 07 04
(210) 501876
(151) 2020 02 20
(441) 2019 10 28
(732) FREIBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIOVANNI PIZZERIA
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pizze, zapiekanki, bagietki oraz produkty makaronowe, w szczególności makarony lasagne, spaghetti, pierożki tortellini,
pierożki ravioli i rurki makaronowe cannelloni.
(111) 330334
(220) 2019 07 04
(210) 501879
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) FREIBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIOVANNI PIZZERIA
(540)

(591) czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 30 pizze, zapiekanki, bagietki oraz produkty makaronowe, w szczególności makarony lasagne, spaghetti, pierożki tortellini,
pierożki ravioli i rurki makaronowe cannelloni.
(111) 330335
(220) 2019 07 04
(210) 501881
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) FREIBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIOVANNI PIZZERIA
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 30 pizze, zapiekanki, bagietki oraz produkty makaronowe, w szczególności makarony lasagne, spaghetti, pierożki tortellini,
pierożki ravioli i rurki makaronowe cannelloni.
(111) 330336
(220) 2019 07 04
(210) 501883
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) FREIBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIOVANNI PIZZERIA
(540)

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 30 pizze, zapiekanki, bagietki oraz produkty makaronowe, w szczególności makarony lasagne, spaghetti, pierożki tortellini,
pierożki ravioli i rurki makaronowe cannelloni.
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(111) 330337
(220) 2019 07 04
(210) 501886
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) FREIBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIZZERIA GIOVANNI
(510), (511) 30 pizze, zapiekanki, bagietki oraz produkty makaronowe, w szczególności makarony lasagne, spaghetti, pierożki tortellini,
pierożki ravioli i rurki makaronowe cannelloni.
(111) 330338
(220) 2019 07 05
(210) 501922
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 16
(732) WRÓBEL KLAUDIA MARIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NAGA
(510), (511) 30 herbata, herbata sfermentowana, kombucha, herbaty ziołowe, napoje sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje herbaciane, herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów, wyciągi
z herbaty nielecznicze, nielecznicze napoje na bazie herbaty, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, 32 napoje bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], naturalne napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje niealkoholowe zawierające soki, soki, napoje owocowe, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe niskoprocentowe, wymieszane napoje alkoholowe, preparaty
do produkcji napojów alkoholowych.
(111) 330339
(220) 2019 07 09
(210) 502027
(151) 2020 03 23
(441) 2019 12 02
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLEXI LINE
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.
(111) 330340
(220) 2019 07 10
(210) 502079
(151) 2020 01 09
(441) 2019 09 16
(732) ZDOLSKA PAULA MONIKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Piękna i Bestia
(510), (511) 44 salon fryzjerski, manicure, pedicure, usługi wizażu, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacyjne na ciało, masaże, medycyna estetyczna.
(111) 330341
(220) 2019 07 10
(210) 502092
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dexoftyal Rewitalizacja powierzchni oka
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów
medycznych, krople do celów medycznych, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych..
(111) 330342
(220) 2019 07 11
(210) 502153
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) MORYŃ RENATA FREE STAR, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mr.Beard
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, fartuchy, fartuchy fryzjerskie, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież robocza, spodnie, t-shirty, koszule, kurtki, czapki, nakrycia głowy, fartuchy
z tworzyw sztucznych, odzież wodoodporna, obuwie, szelki, odzież
ze skóry, skarpetki, taśmy do spodni, getrów, po stopy, paski skórzane [odzież], paski tekstylne, paski z materiału, bandany na szyję, okrycia wierzchnie.
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(111) 330343
(220) 2019 07 15
(210) 502290
(151) 2020 03 27
(441) 2019 12 02
(732) MARHEVICH MARYIA MARIE MARGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARIE MARGO REHABILITACJA ESTETYCZNA TWARZY
(510), (511) 35 usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet
w związku ze szkoleniami dotyczącymi masażu, książkami i materiałami dydaktycznymi, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów kosmetycznych, 41 szkolenia w zakresie
pielęgnacji urody, prowadzenie warsztatów [szkolenia], zapewnianie
kursów szkoleniowych online, 44 zabiegi terapeutyczne dla twarzy,
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, informacje dotyczące
masażu, masaże.

(510), (511) 9 falowniki fotowoltaiczne, urządzenia do przetwarzania
prądu stałego na zmienny, urządzenia i przyrządy elektryczne, przewodzące, transformujące, element instalacji fotowoltaicznej.

(111) 330344
(220) 2019 07 16
(210) 502344
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732) ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obroki
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 05.03.13, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
spożywczymi, usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej,
udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), również o charakterze dobroczynnym,
usługi doradcze (inne niż związane z edukacja i szkoleniami) w celu
zwiększenia zatrudnienia na terenach wiejskich i w małych miastach, doradztwo biznesowe dotyczące tworzenia przedsiębiorstw
na obszarach wiejskich i małych miast, badania rynku, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, agencje reklamowe, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i informacji dotyczących
przedsiębiorczości, 41 usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, organizowanie konferencji, organizacja i prowadzenie
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów
publicystycznych, doradztwo zawodowe-aktywizacja osób bezrobotnych poprzez kursy i szkolenia, także o charakterze dobroczynnym, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, usługi edukacyjne związane
z ochroną środowiska, usługi edukacyjne związane z ekologią, usługi
szkoleniowe i edukacyjne w celu zwiększenia zatrudnienia na terenach wiejskich i w małych miastach.

(591) ciemnoniebieski, czerwony, jasnoniebieski, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.02.12, 26.01.03
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe, wynajem powierzchni i miejsc reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania personalnego, dystrybucja materiałów reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi w zakresie organizacji i zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów, zarządzanie punktami sprzedaży hurtowej
i detalicznej w zakresie: artykułów odzieżowych, przemysłowych,
obuwia, artykułów chemicznych i kosmetycznych, gospodarstwa
domowego, artykułów spożywczych, napojów, alkoholu, piwa, wyrobów tytoniowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie
z artykułami odzieżowymi, przemysłowymi, obuwiem, artykułami
chemicznymi i kosmetycznymi, gospodarstwa domowego, artykułami spożywczymi, napojami, alkoholem, piwem, wyrobami tytoniowymi, administrowanie i zarządzanie w działalności handlowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, usługi reklamowe w Internecie, zarządzanie i doradztwo w zakresie działalności handlowej
w Internecie, 36 wynajem powierzchni biurowych, handlowych,
zarządzanie nieruchomościami, udostępnianie osobom trzecim powierzchni sklepowej w celu eksponowania i sprzedaży wyrobów, 37
usługi remontowe i budowlane, naprawy i usługi instalacyjne w budownictwie, 39 usługi transportowe, usługi rozładunku i załadunku
towarów, usługi magazynowania i składowania towarów, dostarczania towarów, zaopatrywanie w wodę i energię, wynajem garaży
i miejsc parkingowych, wynajem powierzchni magazynowych.
(111) 330345
(220) 2019 07 16
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) BRUK-BET PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BBS
(540)

(591) biały, granatowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.03.04

(210) 502354

(111) 330346
(220) 2019 07 17
(151) 2020 01 03
(441) 2019 09 16
(732) FUNDACJA AGROUNIA, Sieradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGROUNIA
(540)

(210) 502386

(111) 330347
(220) 2019 07 19
(210) 502498
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732) PIETRZYKOWSKI MARIUSZ, SURMACZ MATEUSZ SP GROUP
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YERBA MATE yerb ENERGIA Z NATURY CLASSIC SŁODZONY
TYLKO EKSTRAKTEM Z OWOCÓW POBUDZENIE SERWUJ ZIMNE!
Napój gazowany na bazie Yerba Mate (zawiera dużą dawkę
naturalnej kofeiny pochodzącej z Yerba Mate). Wysoka zawartość
kofeiny (20mg/100ml); nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet
w ciąży i kobiet karmiących piersią. Niewskazane dla osób
wrażliwych na kofeinę i diabetyków. Przechowywać w chłodnym
i zaciemnionym miejscu. Mętność i osad są naturalnymi cechami
produktu.
(540)

(591) zielony, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
25.05.02
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, lemoniady, napoje na bazie
yerba mate.
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(111) 330348
(220) 2019 07 19
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) ALFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALFA GROUP
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 502499
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neralna, woda źródlana, woda gazowana, woda niegazowana, woda
kokosowa jako napój, woda sodowa, woda gazowana wzbogacona
witaminami, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, aromatyzowane napoje gazowane, napoje dla sportowców,
napoje energetyzujące, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje
izotoniczne, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty,
napoje orzeźwiające, bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe
preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, koncentraty soków owocowych, lemoniada,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne, preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, syropy do napojów, toniki.

(111) 330350
(220) 2019 07 29
(210) 502814
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOAST
(540)

(591) czarny, szary
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.10,
26.11.12, 26.03.06, 26.03.16, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12,
24.01.05, 03.07.17
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia,
37 usługi budowlane, naprawa alarmów i alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych i przeciwwłamaniowych, 45 usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 330349
(220) 2019 07 24
(210) 502687
(151) 2020 03 17
(441) 2019 11 18
(732) TARNOGÓRSKIE BEVERAGE COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TG TARNOGÓRSKI RZEMIEŚLNICZY BROWAR MIEJSKI
TARNOGÓRSKIE
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 03.13.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty,
biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe,
broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty,
publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe
lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub
kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie
marketingowe, usługi handlu detalicznego i hurtowego napojów
owocowych, wody, soków, aromatyzowanych napojów gazowanych,
napojów bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów, syropów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów na bazie orzechów i soi, alkoholi wysokoprocentowych, cydru, napojów
alkoholowych (z wyjątkiem piwa), preparatów do produkcji napojów
alkoholowych, wina, win musujących, wina alkoholizowanego, wymieszanych napojów alkoholowych.
(111) 330351
(220) 2019 07 29
(210) 502815
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WZNIEŚMY TOAST
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
piwa o małej zawartości alkoholu, piwo bezalkoholowe, wina bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane, woda,
w tym woda mineralna, woda mineralizowana, smakowa woda mi-

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 03.13.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty,
biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe,
broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kupo-
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nowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty,
publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe
lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub
kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie
marketingowe, usługi handlu detalicznego i hurtowego napojów
owocowych, wody, soków, aromatyzowanych napojów gazowanych,
napojów bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów, syropów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów na bazie orzechów i soi, alkoholi wysokoprocentowych, cydru, napojów
alkoholowych (z wyjątkiem piwa), preparatów do produkcji napojów
alkoholowych, wina, win musujących, wina alkoholizowanego, wymieszanych napojów alkoholowych.

(111) 330352
(220) 2019 07 29
(210) 502846
(151) 2020 03 27
(441) 2019 12 09
(732) BURZA EWA OGRODY NIWA, Zalesie Górne (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ogrody NIWA
(510), (511) 42 usługi projektowania wystroju wnętrz domowych,
usługi projektowania wystroju wnętrz biurowych, 44 planowanie
[projektowanie] ogrodów, usługi ogrodnicze.
(111) 330353
(220) 2019 07 31
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) BYSTROŃ KAMIL, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLNGS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 502956

(111) 330354
(220) 2019 07 31
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) BYSTROŃ KAMIL, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) feelings
(540)

(210) 502958

(591) czerwony, pomarańczowy, zielony, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, fioletowy, różowy, jasnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież,, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 330355
(220) 2019 07 31
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) MEDIRATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) paydent
(540)

(210) 502966

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, różowy, żółty, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi finansowe.
(111) 330356
(151) 2020 02 28

(220) 2019 08 01
(441) 2019 11 12

(210) 503025
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(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suplement diety RUSKOLINA PLUS
(540)

(591) czerwony, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 26.04.06, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(111) 330357
(220) 2019 08 07
(210) 503271
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER Société par Actions Simplifiée,
Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540) NOMADE
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, polerowania i ścierania, preparaty do szorowania, środki do czyszczenia i polerowania skóry,
preparaty do wybielania skóry, środki do czyszczenia i polerowania
skóry i obuwia, wosk do parkietów, pasty i wosk do skór, środki
do konserwacji skóry [pasty], pasty do skór, mleczko do czyszczenia
skóry, środki do polerowania skóry, środki do konserwacji skóry [pasty], konserwanty do skóry [pasty], kremy konserwujące do skóry,
preparaty do wybielania skóry, środki czyszczące do usuwania plam,
4 paliwo oświetleniowe, świece [oświetlenie], knoty, drewno opałowe, gazy do oświetlenia, 9 aparatura i instrumenty naukowe, urządzenia i przyrządy żeglarskie, urządzenia i przyrządy geodezyjne,
aparatura i instrumenty fotograficzne, urządzenia kinematograficzne, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy pomiarowe, urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne, urządzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], urządzenia i przyrządy
do nauczania, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do nagrywania obrazów, urządzenia do przesyłania obrazów,
urządzenia do odtwarzania obrazów, cyfrowe nośniki zapisu, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy fiskalne, kalkulatory, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, komputery
typu tablet, smartfony, elektroniczne czytniki książek, oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe
(nagrane), komputerowe urządzenia peryferyjne, wykrywacze [detektory], kable elektryczne, przekaźniki elektryczne, kombinezony
do nurkowania, rękawice dla nurków, maski nurkowe, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, urządzenia
ochronne do użytku osobistego przed wypadkami, gaśnice, okulary
3D, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, karty inteligentne [karty z układem scalonym], torby przystosowane do laptopów,
zegarki inteligentne, baterie elektryczne, baterie do elektronicznych papierosów, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych,
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 11 lampy
oświetleniowe, elektryczne światła nocne, oświetlenie ścienne, lampy do użycia na wolnym powietrzu, latarki kieszonkowe, elektryczne, instalacje oświetleniowe, przenośne wentylatory elektryczne,
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, lampy reflektorowe,
lampy słoneczne, reflektory, 14 biżuteria i produkty jubilerskie
(w tym biżuteria ze szkła sztrasowego), kamienie szlachetne lub półszlachetne, perły, kasetki na biżuterię [szkatułki], pierścionki, kolczyki, spinki do mankietów, bransoletki, zawieszki (biżuteria), broszki,
łańcuszki, naszyjniki, wisiorki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], szpilki do krawatów,
medaliony, medale, biżuteria do toreb, pudełka na biżuterię, trofea
wykonane z metali szlachetnych, produkty i przyrządy do mierzenia
czasu, zegarki, zegarki na rękę, paski do zegarków, budziki, czasomierze [zegarki], zegary ścienne, etui lub etui na zegarki [prezentacja], zegary (przyrządy do mierzenia czasu), 18 skóra i imitacja skóry,
kufry i walizki, bagaż, torby podróżne, torby gimnastyczne, torebki,
plecaki, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby,
torby na zakupy, torby podróżne na odzież i obuwie, aktówki i futerały przenośne na dokumenty, teczki (wyroby skórzane), portmo-
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netki, portfele, etui na karty kredytowe (portfele), portmonetki
nie z metali szlachetnych, etui na klucze (wyroby skórzane), pudełka
ze skóry lub imitacji skóry, zestawy podróżne (wyroby skórzane), pudełka przeznaczone na przybory toaletowe, kosmetyczki bez wyposażenia, sakiewki skórzane, małe damskie torebki bez rączki (torebki
wieczorowe), parasole, przeciwsłoneczne parasole, okrycia dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], 20 meble biurowe, sprzęt biurowy [meble], stojaki na biurka [meble], krzesła [fotele] biurowe, meble
domowe, meble biurowe i ogrodowe, meble do siedzenia, krzesła,
fotele z ruchomym oparciem, fotele biurowe, krzesła kreślarskie,
krzesła bankietowe, wezgłowia, krzesła, kanapy, fotele rozkładane
z podnóżkiem, taborety, krzesła stołowe, krzesła konferencyjne,
krzesła obrotowe, fotele bujane, nadmuchiwane krzesła, rozkładane
fotele [do siedzenia i spania], krzesła na jednej nodze, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], krzesła na kółkach, krzesła na ramie ślizgowej, fotele sako, niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy kominku, stoły do jadalni, stoły, stoły
biurowe, stoły do pracy, stoliki rozkładane, stoły metalowe, stoły
z kozłami, stoły [meble], stoliki kawowe, stoły konferencyjne, stoły
z opuszczanym blatem, biurka i stoły, stoły kuchenne, stoliki kreślarskie, stoły komputerowe, stoły do użytku w ogrodach, stoły piknikowe, przewijaki, krzesełka dla niemowląt, siedzenia dla dzieci, metalowe siedzenia, ławy [meble], wysokie siedzenia [meble], metalowe
ławki, sekretery z żaluzjowym zamknięciem, przenośne biurka, stoliczki na kolana, ruchome biurka, biurka modułowe [meble], biurka
o regulowanej wysokości, biurka stojące, fotele, rozkładane fotele,
sofy, łóżka ze schowkiem [szufladami], sofy ścienne, rozkładane sofy,
małe dwuosobowe kanapy, stoliki przy kanapie, łóżka dziecięce, rozkładane łóżka, regulowane łóżka, pufy, łóżka przenośne, drewniane
łóżka, meble z opcją zmieniania w łóżka, łóżka zawierające materace
z wkładem sprężynowym, posłania dziecięce wykonane z materiału
w postaci torby, łóżka, pościel, materace, poduszki, meble dla dzieci,
półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, huśtawki montowane na ganku, parawany [meble], meble przystosowane do użytku
na zewnątrz, meble ogrodowe, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe wykonane z aluminium, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble
do salonu, szafki do sypialni, mebel sypialne, meble sypialniane
na miarę (do zabudowy), pościel, oprócz bielizny pościelowej, stoliki
nocne, komody [meble], skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, skrzynie wykonane z tworzywa sztucznego do przechowywania, podpórki pod książki [meble], biblioteczki [regały
na książki], stołki barowe, łóżka plażowe, łóżka plażowe z osłonami
przeciwwiatrowymi, ramy do luster, lustra ozdobne, 21 dzieła sztuki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, serwisy [zastawy stołowe], szklane naczynia do picia, wazy do zup, serwisy do herbaty [zastawa stołowa], serwisy do kawy [zastawa stołowa], pałeczki do jedzenia, przybory kuchenne, pędzle do golenia, stojaki na pędzle
do golenia, szczotki do obuwia, rozpylacze zapachowe, karafki, wazony, świeczniki, łyżki do butów, podkładki pod garnki [przybory
stołowe], prawidła do butów, gasidła do świec, nieelektryczne młynki kuchenne, kosmetyczki na przybory toaletowe, piknikowe (koszyki-) z naczyniami, otwieracze do butelek, elektryczne i nieelektryczne, korkociągi, elektryczne i nieelektryczne, deski do krojenia
do kuchni, kosmetyczne puderniczki [kompakty], solniczki, zastawa
stołowa, naczynia kuchenne i pojemniki, flakony na perfumy, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, termosy bufetowe [nie z metali
szlachetnych], miseczki na kwiaty z metali szlachetnych, kamienne
wazony podłogowe, wazony podłogowe, wazony na kwiaty, szklane
wazony podłogowe, słoiki gliniane, gliniane wazony podłogowe,
garnki ceramiczne, wazony ze szkła, wazony na kwiaty na obrzędy,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszule, odzież ze skóry, paski
[odzież], futra [odzież], rękawiczki, szaliki, krawaty, wyroby pończosznicze, skarpetki, pantofle domowe, obuwie plażowe, buty narciarskie, buty sportowe, bielizna osobista, 41 zajęcia sportowe, mianowicie tworzenie i organizacja imprez sportowych, wyścigów,
zawodów i pokazów, produkcja filmowa, telewizyjna i radiowa, usługi rozrywkowe i usługi informacyjne związane z żeglarstwem, zawodami żeglarskimi i pojazdami do poruszania się po wodzie, publikacja książek, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
publikowanie on-line elektronicznych książek, usługi chronometrażu imprez sportowych, publikacja informacji dotyczących żeglugi,
usługi udostępnianie pomieszczeń, torów i innych obiektów na imprezy sportowe, wyścigi, zawody i pokazy, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, fotoreportaże.
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(111) 330358
(220) 2019 08 09
(210) 503346
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 25
(732) ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg (DE)
(540) (znak słowny)
(540) FELICITY LUBLIN
(510), (511) 35 usługi reklamy, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie przedsiębiorstwem, prace biurowe, usługi centrum
handlowego, mianowicie organizacyjne i zawodowe zarządzanie centrum handlowym oraz usługi w zakresie marketingu, organizowanie
i koordynacja spraw bieżących oraz pomoc, mianowicie organizowanie i prowadzenie imprez reklamowych, usługi doradcze w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwem, pomoc w zakresie zarządzania handlowego lub przemysłowego, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, bezpośrednia reklama pocztowa, usługi public relations,
publikowanie tekstów reklamowych, przygotowywanie kolumn reklamowych, pokazy towarów dla celów promocyjnych, pośrednictwo
i realizacja transakcji handlowych, także w ramach handlu elektronicznego, organizowanie kontaktów handlowych i biznesowych, również
za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
farb, barwników, środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych,
preparatów toaletowych, środków do pielęgnacji włosów, środków
do czyszczenia zębów, olejów i tłuszczów przemysłowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie świec i knotów do celów oświetleniowych, preparatów farmaceutycznych i weterynaryjnych, wyrobów sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów
medycznych, żywności dla niemowląt, plastrów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów opatrunkowych, środków odkażających, metalowych materiałów i elementów dla budownictwa, budynków i przenośnych budynków z metalu, posągów i dzieł sztuki
z metali nieszlachetnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie drzwi
metalowych, bram metalowych, okien metalowych i metalowych
osłon okiennych, pojemników oraz metalowych artykułów transportowych i opakowaniowych, maszyn i obrabiarek do przetwarzania materiałów i produkcji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obrabiarek, narzędzi ręcznych i przyborów obsługiwanych ręcznie, sztućców,
broni białej, z wyjątkiem broni palnej, brzytew, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń do nagrywania, transmisji i reprodukcji
dźwięku i obrazu, magnetycznych nośników informacji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płyt dźwiękowych, kas fiskalnych, maszyn
liczących, urządzeń do przetwarzania danych i komputerów, urządzeń
do gaszenia ognia, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
ortopedycznych, urządzeń do oświetlania, gotowania, chłodzenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę i celów sanitarnych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie pojazdów, sztucznych ogni, metali szlachetnych
i ich stopów, ozdobnych pudełek z metali szlachetnych, puszek z metali szlachetnych, monet, trofeów z metali szlachetnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie posągów z metali szlachetnych i ich stopów, ozdób odzieżowych z metali szlachetnych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie biżuterii, kamieni szlachetnych, zegarków i przyrządów zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, papieru, tektury, podkładek papierowych, chusteczek papierowych, naklejek,
stożkowych toreb papierowych, toreb papierowych, pudełek z papieru, szyldów z papieru i tektury, materiałów drukowanych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów introligatorskich, fotografii, artykułów piśmienniczych, klejów do artykułów papierniczych lub
do celów gospodarstwa domowego, materiałów dla artystów, pędzli,
maszyn do pisania i artykułów biurowych (z wyjątkiem mebli), usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów instruktażowych i dydaktycznych (z wyjątkiem aparatów), materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, czcionek drukarskich, matryc do druku, kauczuku,
gutaperki, gumy, miki, kulek gumowych, mat gumowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ozdobnych odznak z miki, tworzyw sztucznych w formie wyciśniętej stosowanych w produkcji, materiałów
do pakowania, uszczelniających i izolacyjnych, przewodów giętkich
(nie z metalu), usługi sprzedaży detalicznej w zakresie skóry i imitacji
skóry, skórzanych pudełek, skórzanych etui, toreb skórzanych, skórzanych walizek, skórzanych toreb podróżnych, skórzanych sznurówek,
skóry do mebli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie skór zwierzęcych, skór surowych, kufrów i toreb podróżnych, parasoli, parasoli
przeciwsłonecznych i lasek, biczy, uprzęży i wyrobów rymarskich,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów budowlanych (niemetalowych), mebli, luster, ram do obrazów, mebli z drewna, drewnia-
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nych figurek, drewnianych pudełek, korków, szkatułek z korka, tablic
korkowych (umeblowanie), mebli z trzciny, koszy wiklinowych, szkatułek z wikliny, pojemników z rogu, pojemników z kości, figurek z kości,
popiersi z kości, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie biżuterii z kości słoniowej, figurek z kości słoniowej, szkatułek z fiszbinu, fiszbinów
do gorsetów i parasolek i parasoli, muszli, biżuterii z żółtego bursztynu, szkatułek z żółtego bursztynu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie statuetek z żółtego bursztynu, szkatułek z macicy perłowej,
szkatułek z sepiolitu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przyborów i pojemników gospodarstwa domowego lub kuchennych, grzebieni i gąbek, pędzli, z wyjątkiem pędzli malarskich, materiałów do wyrobu szczotek i pędzli, artykułów do czyszczenia, wełny stalowej,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nieprzetworzonego lub półprzetworzonego szkła, z wyjątkiem szkła budowlanego, wyrobów
szklanych, porcelany i wyrobów ceramicznych, lin, sznurków, siatek,
namiotów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plandek, żagli, worków, materiały wyściełających i wypełniających, z wyjątkiem gumy lub
tworzyw sztucznych, materiałów tekstylnych z nieprzetworzonych
włókien, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przędzy i nici do użytku tekstylnego, tekstyliów i wyrobów włókienniczych, narzut na łóżka
i obrusów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, koronek i haftów, wstążek
i galonów, guzików, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie haftek,
szpilek i igieł, sztucznych kwiatów, dywanów, dywaników, wycieraczek
i mat, linoleum i innych materiałów do przykrywania podłóg, ściennych materiałów dekoracyjnych (nietekstylnych), gier, zabawek, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, galaretek, dżemów, kompotów, jaj, mleka
i produktów mlecznych, jadalnych olejów i tłuszczy, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie kawy, herbaty, kakao i substytutów kawy, ryżu,
tapioki i sago, mąki i produktów zbożowych, chleba, ciast i wyrobów
cukierniczych, lodów, cukru, miodu, melasy, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów (przyprawy), przypraw, lodu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów rolnych, ogrodniczych
i leśnych oraz zbóż, żywych zwierząt, świeżych owoców i warzyw, nasion, żywych roślin i kwiatów, karmy dla zwierząt, słodu, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych
i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), tytoniu, artykułów dla
palaczy, zapałek, 36 bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi podmiotu odpowiedzialnego za budowę, mianowicie
przygotowanie budowy pod względem finansowym, administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi inwestycyjne, wynajmowanie pomieszczeń sklepowych i biur oraz zarządzanie pomieszczeniami sklepowymi
i biurami, zarządzanie finansami, 41 nauczanie, rozrywka, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów, kolokwiów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie zajęć sportowych i konkursów,
organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych), nagrywanie
na taśmach wideo, zarządzanie obiektami rekreacyjnymi, sportowymi
i rozrywkowymi oraz wynajem obiektów rekreacyjnych, sportowych
i rozrywkowych.
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(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 36 inwestowanie kapitału w nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wynajem nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, pobieranie czynszu, organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługi związane z majątkiem nieruchomym,
dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami do handlu detalicznego, 37 budowa nieruchomości komercyjnych.

(111) 330360
(220) 2019 08 14
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) DOLATA MARIA, Szamotuły (PL);
SZUKAŁA VIOLETTA, Daszewice (PL);
SETKOWICZ MARCIN, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNTACO
(540)

(210) 503468

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biurowe artykuły papiernicze, bloczki
do notowania, broszury, drukowane znaki papierowe, drukowane
ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, kalendarze,
katalogi, materiały drukowane, notesy, pióra i długopisy, plakaty
reklamowe, ulotki reklamowe, teczki (artykuły biurowe), wizytówki,
35 informacja marketingowa, kampanie marketingowe, marketing
bezpośredni, marketing internetowy, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikacja reklam, publikacja
treści reklamowych, reklama, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklamy online, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego związane
ze środkami zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie samochodowych płynów eksploatacyjnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie samochodowych płynów eksploatacyjnych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie kosmetyków samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie chemii samochodowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chemii samochodowej. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 330359
(220) 2019 08 09
(210) 503348
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 12
(732) ONYX ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONYX ASSET MANAGEMENT
(540)

(111) 330361
(220) 2019 08 14
(210) 503471
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 12
(732) JOGO-ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moje mleko
(540)

(591) czarny, biały
(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01

(591) granatowy, biały, czerwony
(531) 02.09.01, 29.01.13, 27.05.01
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(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, nabiał i substytuty nabiału,
mleko skondensowane, mleko odtłuszczone, mleko o różnych smakach, napoje sporządzone z mleka, napoje na bazie mleka, napoje
zawierające mleko, mleko w proszku, jogurty, jogurty smakowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, ser twarogowy, biały ser, napoje
mleczne, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, napoje
na bazie jogurtu, produkty serowarskie, przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze jadalne, desery jogurtowe, desery mleczne, batony spożywcze, potrawy i produkty na bazie
nabiału, śmietana, maślanka, kefir, mleczko i śmietanka do napoi.

(111) 330362
(220) 2019 08 14
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) KOSECKI HIERONIM, Brusy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASZUBSKIE MIODY KOSECKI
(540)

(210) 503481

(591) czarny, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, żółty, czerwony,
biały, jasnożółty
(531) 03.01.14, 05.01.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 pyłek kwiatowy do celów spożywczych, 30 miód
pszczeli, produkty spożywcze na bazie miodu zawarte w tej klasie,
miksy miodowe, kit pszczeli spożywczy, 33 miody pitne, wódki miodowe, napoje alkoholowe na bazie miodu.
(111) 330363
(220) 2019 08 14
(210) 503512
(151) 2020 03 06
(441) 2019 11 12
(732) RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) esportmania
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie użytkowe
do telefonów komórkowych, filmy animowane, filmy kinematograficzne, filmy wideo, publikacje elektroniczne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, pobieralne gry komputerowe, oprogramowanie społecznościowe, platformy oprogramowania komputerowego dla sieci
społecznościowych, programy gier komputerowych do pobierania,
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], mobilne
aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, podcasty, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą
sieci łączności, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych za pośrednictwem Internetu, 28
gry sportowe, 35 reklama, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami sportowymi, reklama, w tym promowanie produktów
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami
sportowymi, usługi zarządzania społecznością online, udostępnianie
informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, udostępnianie powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni
reklamowej na stronach internetowych, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci
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komputerowej, dostarczanie informacji marketingowych, gromadzenie informacji dla firm, udostępnianie biznesowych informacji
statystycznych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, gromadzenie
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych,
badania statystyczne przedsiębiorstw, przygotowywanie dokumentów reklamowych, reklamy online, analizy i raporty statystyczne,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, 36 sponsorowanie działalności sportowej, 38 zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do baz danych online, elektroniczna transmisja danych, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi,
zapewnianie dostępu do portali w Internecie, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznego
rynku [portalu] w sieciach komputerowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych,
poczta elektroniczna, udostępnianie forów internetowych online,
udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościowych, przesyłanie informacji cyfrowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, podcasting, usługi transmisyjne w sieci www
[webcasting], udostępnianie komputerowej bazy danych, transmisja
wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych, 41 rozrywka, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi wydawnicze w zakresie
tekstów elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], udzielanie informacji związanych z wydarzeniami
sportowymi, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych,
publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie elektroniczne, publikowanie książek, usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, publikowanie, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie z globalnej
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie czasopism, publikowanie podręczników szkoleniowych,
publikowanie tekstów, publikowanie czasopism elektronicznych,
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy imprez, redagowanie tekstów pisanych,
usługi w zakresie publikowania online, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizacja webinariów, usługi
rozrywkowe, udostępnianie filmów nie do pobrania, dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie informacji online dotyczących użytkowników gier, udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, udostępnianie informacji online na temat strategii
gier komputerowych i wideo i powiązanych produktów, informacja
o rozrywce, szkolenia sportowe, usługi sportowe, produkcja imprez
sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie konkursów sportowych, produkcja konkursów
sportowych, usługi klubów sportowych, organizowanie turniejów
sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, usługi
edukacyjne dotyczące sportu, informacje na temat sportu, usługi
sportowe i kulturalne, informacje dotyczące edukacji sportowej,
organizowanie zawodów e-sportowych, usługi rozrywkowe związane ze sportem, udzielanie informacji związanych ze sportem, udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, usługi w zakresie
rozrywki sportowej, usługi w zakresie zakładów sportowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, usługi w zakresie
notowań wyników sportowych, usługi w zakresie zakładów sportowych online, udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki
sportowej, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony
internetowej, usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
sportowe, usługi w zakresie informacji sportowej, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udostępnianie
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gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, 42 interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie online,
hosting treści cyfrowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania komputerowego nie do pobrania, usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa w dziedzinie projektowania oprogramowania
komputerowego, projektowanie graficzne, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, instalacja i utrzymanie
programów komputerowych, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji
i danych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji
komputerowych, 45 usługi serwisów społecznościowych online,
usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą
aplikacji mobilnych do pobrania.

(111) 330364
(220) 2019 08 16
(210) 503534
(151) 2020 03 05
(441) 2019 11 12
(732) HETMAN KRZYSZTOF KORZEP, WIESŁAW KORZEP, ZAKŁAD
PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA JAWNA, Kolno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HETMAN
(540)

(591) czerwony, czarny, srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.02, 24.07.01
(510), (511) 9 akumulatory, anteny, aparaty fotograficzne, alidady
(części składowe przyrządów optycznych), aplikacje komputerowe
do pobrania, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami,
azbestowa odzież chroniąca przed ogniem, przyrządy kontrolne
do bojlerów, ciemnie fotograficzne, ekierki pomiarowe, urządzenia
regulacyjne do ciepła, mierniki ciśnienia, urządzenia do cyrklowania
stosowane w krawiectwie, aparaty do rejestracji czasu, elektrody
do spawania, filtry do masek do oddychania, gaśnice, kable elektryczne, kamizelki ochronne, kaski ochronne, kombinezony ochronne, maszyny i urządzenia do kopiowania, kostiumy dla nurków, miarki krawieckie, kuwety fotograficzne, lampy błyskowe, stosowane
w fotografice, latarki, maski ochronne dla robotników, miarki ciesielskie, nakolanniki dla robotników, ochraniacze zębów, ochraniacze
uszu, przyrządy do ochrony osobistej przeciw wypadkom, ociekacze do suszenia prac fotograficznych, suszarki fotograficzne, odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem, ogniem, zimnem,
odzież robocza, odzież robocza ocieplana, osłony zabezpieczające
twarze robotników, pasy bezpieczeństwa, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, aparatura do powiększania stosowana w fotografice,
przeciwoślepieniowe okulary, przysłony fotograficzne: rękawice
do nurkowania, rękawice do ochrony przed wypadkami, zimnem,
promieniowaniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, robocze, siatki zabezpieczające przed wypadkami, siatki, sieci ratownicze,
skafandry, spawalnicze maski, statyw do aparatów fotograficznych,
tarcze odblaskowe noszone na ubraniu, ubrania do ochrony przed
wypadkami, ogniem, zimnem, napromieniowaniem, ubrania robocze, ubrania robocze ocieplane, urządzenia do pomiaru prędkości
stosowane w fotografice, trzewiki robocze, trzewiki zabezpieczające
przed wypadkami, ogniem, napromieniowaniem, zimnem, zatyczki
do uszu, filtry do masek do oddychania, filtry do użytku w fotografii,
lampy błyskowe (fotografia), lampy, ciemniowe (fotografia), odzież
przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież,
osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony zabezpieczające
przed iskrami, przysłony (fotografia), ramki cyfrowe do zdjęć, ramki
do przeźroczy, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami,
rękawice do ochrony przed wypadkami, 25 środki antypoślizgowe
do butów, apaszki (chustki), bandany na szyję, barbety, berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, body, bokserki, buty, buty sznurowane, buty za kostkę,
cholewki do obuwia, czapki jako nakrycia głowy, czapki z daszkiem,
daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, odzież z dzianiny, etole
(futra), fartuchy (odzież), futra (odzież), gabardyna (ubrania), getry,
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ochraniacze zakładane na buty, kalesony, kalosze, kalosze wkładane
na obuwie, kamasze, halki, półhalki, bielizna damska, kamizelki, kapelusze papierowe (odzież), kaptury (odzież), karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, ubrania dla kierowcy, kieszenie kwadratowe, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony (odzież),
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, koszule, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, legginsy,
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, majtki, majtki damskie, mundury, nakrycia głowy, nauszniki, obcasy do butów,
napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, obuwie, paski do obuwia,
ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież
gotowa, odzież wodoodporna, odzież haftowana, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry,
ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie (odzież), okucia
metalowe do obuwia, opaski na głowę, osłonki na obcasy, osłony
przed słońcem, palta, pancerze, paski (odzież), pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką (obuwie pasowe), pasy do przechowywania pieniędzy (odzież), pelerynki, płaszcze, pelisy, podeszwy butów,
podkoszulki, pikowane kurtki (odzież), podkoszulki bez rękawów,
podszewki gotowe (część garderoby), pończochy wchłaniające pot,
półbuty, potniki, pulowery, prochowce, rękawiczki, rękawiczki bez
palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sarongi, skarpetki,
skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, spodnie,
paski do spodni, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy (do ubrania),
szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, szelki, śniegowce,
trykoty, trykoty jako ubrania, walonki, T-shirty, tkaniny zapachowe,
tkaniny wielowarstwowe, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badania biznesowe, badania dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, telemarketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi handlu hurtowego
i detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
wynajem fotokopiarek, urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie stoisk handlowych, wyposażenia biurowego w obiektach
do co-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
usługi sprzedaży następujących towarów, środki wybielające i inne
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, materiały oświetleniowe,
świece i knoty do oświetlenia, materiały opatrunkowe, środki odkażające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), papier,
karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, pędzle do malowania, maszyny do pisania, sprzęt biurowy,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, wyroby
ze skóry, meble, lustra, ramki obrazów, z tworzyw sztucznych, pojemniki, pędzle, materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia,
wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, liny, sznury, brezenty,
torby i torebki, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze,
tekstylia i wyroby włókiennicze, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, w:
hurtowni, sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem
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systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji.

(111) 330365
(220) 2019 08 16
(210) 503535
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 12
(732) HETMAN KRZYSZTOF KORZEP, WIESŁAW KORZEP, ZAKŁAD
PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA JAWNA, Kolno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H
(540)

(531) 27.05.01, 24.09.02
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, telemarketing, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi handlu hurtowego i detalicznego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wynajem fotokopiarek, urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie stoisk
handlowych, wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, usługi sprzedaży
następujących towarów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz. nawilżające i wiążące, i materiały oświetleniowe, świece
i knoty do oświetlenia, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), papier, kanon
i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych,
pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, wyroby ze skóry,
meble, lustra, ramki obrazów, z tworzyw sztucznych, pojemniki,
pędzle, materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, liny, sznury, brezenty, torby
i torebki, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, tekstylia i wyroby włókiennicze, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki,
hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, w: hurtowni, sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu
telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji.
(111) 330366
(220) 2019 08 20
(210) 503604
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732) PULINNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ModulAir
(540)

(591) granatowy
(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 10 inhalatory, inhalatory do użytku medycznego i leczniczego, aparaty i instrumenty medyczne do podawania substancji
medycznych i leczniczych w postaci wziewnej, nebulizatory.
(111) 330367
(220) 2019 08 21
(210) 503650
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH
I PEDAGOGICZNYCH-BARTOSZ M. RADTKE, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINDSET Psychokognitywne Skale Efektywności Zawodowej
(540)

(591) ciemnoróżowa
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku i obrazu, w tym płyty CD,
DVD, BLUE-RAY oraz dyskietki, magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki informacji, oprogramowanie komputerowe, cyfrowe
lub analogowe nośniki do zapisu dźwięków lub obrazów, urządzenia
i przyrządy naukowe, urządzenia i przyrządy dydaktyczne, 16 czasopisma, gazety, książki, papierowe materiały dydaktyczne, publikacje
drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym on-line, książek, gazet, czasopism,
artykułów piśmienniczych, pomocy naukowych i edukacyjnych,
nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, 41 edukacja i informacja
o edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych, nauczanie,
wydawanie gazet, książek, czasopism oraz innych periodyków, wydawanie książek i czasopism w postaci elektronicznej, wypożyczanie filmów, publikacja elektroniczna on-line książek, gazet, czasopism i innych periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, organizacja i przeprowadzanie szkoleń oraz konferencji
o charakterze edukacyjnym.
(111) 330368
(220) 2019 08 22
(151) 2020 02 28
(441) 2019 10 21
(732) KŁACZYŃSKI FILIP ECO-INVEST, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) King BURGER & PIZZA
(540)

(210) 503693

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 24.09.02,
24.09.03, 24.09.05, 24.09.10, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca, odzież reklamowa,
odzież z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, odzież
dżinsowa, bielizna osobista, bluzki, dresy, garnitury, garsonki, golfy,
kamizelki, kąpielówki, konfekcja odzieżowa, koszule, koszulki, kurtki,
paski do odzieży, pidżamy, płaszcze, rękawiczki, skafandry, skarpety,
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spodenki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki,
T-shirty, żakiety, nakrycia głowy, obuwie damskie, męskie i dziecięce, 29 mięso, mięso świeże i mrożone, mięso: gotowane, grillowane,
konserwowane, mielone, pieczone, smażone i wędzone, przetwory
z mięsa, burgery i hamburgery z mięsa i/lub warzyw, gotowe dania
i przekąski na bazie mięsa i warzyw, gotowe dania i przekąski z grilla
na bazie mięsa i warzyw, zestawy mięsne i/lub warzywne na grilla,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa i warzyw, konserwy mięsne,
wyroby i gotowe dania na bazie ziemniaków: frytki, kluski, knedle,
kopytka, krokiety, pierożki, placki, pyzy, owoce i warzywa konserwowane, krojone, kwaszone, suszone i gotowane, przetwory z owoców
i warzyw, sałatki owocowe i warzywne, 30 żywność na bazie mąki
spożywczej i przetworów zbożowych, wyroby piekarnicze: bułeczki,
bułki, bułki do hamburgerów i burgerów, chipsy, chleb, chleb bezdrożdżowy, rogale, spody do pizzy, gotowe dania i potrawy na bazie
mąki spożywczej, pierogi, placki, kluski, naleśniki, pizza, sosy jako
przyprawy, przyprawy, przyprawy suszone, zioła konserwowane
jako przyprawy, 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, napoje
orzeźwiające, zagęszczone soki owocowe, soki owocowe i warzywne, nektary owocowe, lemoniady, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
syropy do napojów, bezalkoholowe ekstrakty owocowe do napojów,
koktajle bezalkoholowe, napoje wzbogacone witaminami, napoje izotoniczne, woda mineralna i źródlana, woda gazowana, woda
do napojów, piwo, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach,
pensjonatach, domach wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, food
truckach, karczmach, kawiarniach, pizzeriach, restauracjach, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, catering, obsługa
imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie
osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet.

(111) 330369
(220) 2019 08 23
(151) 2020 02 28
(441) 2019 10 21
(732) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MÚNDI
(540)

(210) 503733

(591) szary
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 4 świece, świeczki, znicze, wkłady do zniczy, 35 usługi
prowadzenia sprzedaży towarów takich jak: świece, świeczki, znicze,
wkłady do zniczy.
(111) 330370
(220) 2019 08 23
(210) 503747
(151) 2020 02 28
(441) 2019 10 21
(732) TARYMA ŁUKASZ SŁOWIŃSKI ZAKĄTEK, Smołdziński Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁOWIŃSKI ZAKĄTEK
(540)

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 43 domy turystyczne, usługi hotelowe,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(111) 330371
(220) 2019 08 24
(151) 2020 02 28
(441) 2019 10 21
(732) MEGABAJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tracer
(540)
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(210) 503763

(591) biały, czarny, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualnej,
przenośne banki energii, głośniczki bezprzewodowe, słuchawki, mikrofony, kamery sportowe, rejestratory jazdy, zasilacze do notebooków, ładowarki do urządzeń mobilnych, listwy zasilające, przedłużacze elektryczne, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku
przemysłowego lub wojskowego, przyrządy do wykrywania metalu,
z wyłączeniem towarów związanych z wentylacją ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, sterowaniem budynkami, 16 sprzęt biurowy zawarty w tej klasie, niszczarki dokumentów, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej
online, usługi sprzedaży hurtowej online, eksport, import, w odniesieniu do urządzeń technologii informacyjnej i audiowizualnej, przenośnych banków energii, głośniczków bezprzewodowych, słuchawek, mikrofonów, kamer sportowych, rejestratorów jazdy, zasilaczy
do notebooków, ładowarek do urządzeń mobilnych, listew zasilających, przedłużaczy elektrycznych, wykrywaczy przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, przyrządów
do wykrywania metalu, z wyłączeniem towarów związanych z wentylacją ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, sterowaniem budynkami, usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży hurtowej,
usługi sprzedaży detalicznej online, usługi sprzedaży hurtowej online, eksport, import, w odniesieniu do sprzętu biurowego, niszczarek
dokumentów, urządzeń do laminowania dokumentów do użytku
biurowego, administracja i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
elektroniczne przetwarzanie zamówień, handel (zarządzanie w zakresie zamówień) w odniesieniu do urządzeń technologii informacyjnej i audiowizualnej, przenośnych banków energii, głośniczków
bezprzewodowych, słuchawek, mikrofonów, kamer sportowych, rejestratorów jazdy, zasilaczy do notebooków, ładowarek do urządzeń
mobilnych, listew zasilających, przedłużaczy elektrycznych, wykrywaczy przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub
wojskowego, przyrządów do wykrywania metalu, z wyłączeniem towarów związanych z wentylacją, ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, sterowaniem budynkami, administracja i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne przetwarzanie zamówień,
handel (zarządzanie w zakresie zamówień) w odniesieniu do sprzętu
biurowego, niszczarek dokumentów, urządzeń do laminowania dokumentów do użytku biurowego.
(111) 330372
(220) 2019 08 26
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) SEMPRE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cukieteria.pl Źródło słodkości on-line
(540)

(210) 503769

(591) biały, brązowy, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 27.05.02, 24.17.02, 27.05.23, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi
prowadzenia sprzedaży w sklepach, sklepach internetowych i/lub
hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów
takich jak: wyroby piekarnicze, cukiernicze i słodycze, czekolada,
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produkty czekoladowe, produkty czekolado-podobne, czekolada
do picia, barwniki do czekolady, dekoracje czekoladowe, produkty
orzechowe, musli, orzechy, batony, drinki proteinowe, owoce liofilizowane suszone, marcepan, ciasta i produkty w proszku do produkcji
ciast, herbata, kakao, kawa, aromaty kawowe, sosy do kaw i deserów,
syropy owocowe i koncentraty smakowe, ozdoby i dekoracje cukiernicze, owoce w żelu, stabilizatory do śmietan, mieszanki w proszku
do pieczenia ciast, lody spożywcze, lody jogurtowe, lody w proszku,
pasty smakowe do lodów i ciast, proszki, bazy i stabilizatory do lodów, toppingi i sosy do deserów, polewy i pasty do lodów, produkty
specjalne do lodów: zastępniki mleka, dodatki do lodów owocowych
i sorbetów, mleko w proszku, cukier, koncentraty, emulgatory i stabilizatory do produkcji lodów, posypki do lodów, wsady owoce i dekoracje owocowe, koncentraty spożywcze, owoce, owoce w żelu, sosy
do deserów, wafle rurki do lodów, aromaty i esencje do żywności,
naturalne aromaty i pasty owocowe, aromaty do ciast, żele i środki zagęszczające, mieszanki ciast, mieszanki piekarnicze, dodatki
do pieczenia, proszki do pieczenia, pieczywo cukiernicze, dodatki
i aromaty spożywcze, maszyny, urządzenia, części i akcesoria jako
wyposażenie dla kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych
i lodziarni: formy do pralin i czekolady, urządzenia do czekolady:
podgrzewacze do czekolady, dyspensery do pitnej czekolady w postaci czekoladziarek, fontanny czekoladowe do serwowania płynnej
czekolady, fontanny do alkoholu, formy do pieczenia ciast i deserów,
formy do lodów, formy do wypieków, foremki do wykrawania ciastek
i deserów, papilotki do muffinek i babeczek, podkłady pod torty,
termometry gastronomiczne, akcesoria cukiernicze, opakowania cukiernicze, słoje i akcesoria do lemoniad, kubki do napojów i lodów,
sprzęt baristyczny, blendery, granitory i dyspensery do napojów,
gofrownice i mieszanki, maszyny i wózki do popcornu, urządzenia
do hot-dogów, twistery jako urządzenia do skręcania ziemniaków,
kuchenki elektryczne i gazowe, temperówki do czekolady, syfony
i ich akcesoria, drukarki i tusze spożywcze, folie transferowe, świeczki na torty, toppery, szpatuły, gałkownice, kuwety, bańki, wtykacze
i kubki do lodów, opakowania do artykułów spożywczych, podkłady,
serwetki, łopatki i łyżeczki do deserów, książki i czasopisma, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 330373
(220) 2019 08 27
(210) 503822
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) ZAWADZKA HALINA HEXELINE, Łódź (PL);
HEXELINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEXE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria z kamieni szlachetnych
i półszlachetnych, sztuczna biżuteria, biżuteria ze szkła sztrasowego,
przedmioty biżuteryjne do ozdoby odzieży, obuwia i nakryć głowy,
spinki do mankietów, zapinki i szpilki do krawatów, zegarki oraz łańcuszki i bransolety do zegarków, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach takie jak galanteria skórzana, pasy i paski skórzane, rzemyki, portmonetki, portfele, portfele
na karty wizytowe, kosmetyczki i kuferki na kosmetyki, teczki, torby
i torebki, walizki, walizy i torby podróżne, torby na ubrania podróżne, komplety podróżne, parasolki, parasole i laski, wyroby rymarskie,
25 odzież, również w całości lub w części ze skóry i futer, oraz następujące dodatki do odzieży: rękawiczki, mufki, pasy, paski, krawaty,
muszki, szelki, apaszki, chusty, szaliki, szale, chusty, kołnierze, w tym
skórzane i z futer, etole, obuwie, nakrycia głowy. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 330374
(220) 2019 08 27
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) ZAWADZKA HALINA HEXELINE, Łódź (PL);

Nr 14/2020

HEXELINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEXE
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria z kamieni szlachetnych
i półszlachetnych, sztuczna biżuteria, biżuteria ze szkła sztrasowego,
przedmioty biżuteryjne do ozdoby odzieży, obuwia i nakryć głowy,
spinki do mankietów, zapinki i szpilki do krawatów, zegarki oraz łańcuszki i bransolety do zegarków, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach takie jak galanteria skórzana, pasy i paski skórzane, rzemyki, portmonetki, portfele, portfele
na karty wizytowe, kosmetyczki i kuferki na kosmetyki, teczki, torby
i torebki, walizki, walizy i torby podróżne, torby na ubrania podróżne, komplety podróżne, parasolki, parasole i laski, wyroby rymarskie,
25 odzież, również w całości lub w części ze skóry i futer, oraz następujące dodatki do odzieży: rękawiczki, mufki, pasy, paski, krawaty,
muszki, szelki, apaszki, chusty, szaliki, szale, chusty, kołnierze, w tym
skórzane i z futer, etole, obuwie, nakrycia głowy. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 330375
(220) 2019 08 27
(210) 503835
(151) 2020 03 05
(441) 2019 11 12
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1809 JULIUSZ SŁOWACKI 1849 Juliusz SŁOWACKI
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, granatowy,
jasnoniebieski, szary
(531) 02.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoholowe, wódki.
(111) 330376
(220) 2019 08 28
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) RETTER WŁADYSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W. RETTER 112
(540)

(210) 503823
(591) biały, czerwony
(531) 18.04.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12

(210) 503887
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(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, 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, toniki, żele, preparaty do kąpieli, preparaty
do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony,
preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up,
kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła w kostce, w płynie, w żelu, pasty, płyny, proszki
do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, preparaty do ciała o działaniu leczniczym, antyseptyki, preparaty do celów leczniczych, antybakteryjne środki do mycia rąk, białkowe suplementy diety, błonnik
pokarmowy, medyczne środki opatrunkowe, detergenty do celów
medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt, żywność
dietetyczna przystosowana do celów medycznych, żywność dla
niemowląt, 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, zioła lecznicze, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania
ran, stosowane w chirurgii.

(111) 330377
(220) 2019 08 28
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) WŁODARCZYK RENATA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLTOP
(540)

(210) 503892

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 01.07.06, 01.07.12, 20.07.01, 20.07.02, 26.04.03, 26.04.07,
26.04.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla
artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne me ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 41
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 330378
(220) 2019 08 28
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) RETTER WŁADYSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) W. RETTER 211
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 18.04.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, 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, toniki, żele, preparaty do kąpieli, preparaty
do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony,
preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up,
kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła w kostce, w płynie, w żelu, pasty, płyny, proszki
do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, preparaty do ciała o działaniu leczniczym, antyseptyki, preparaty do celów leczniczych, antybakteryjne środki do mycia rąk, białkowe suplementy diety, błonnik
pokarmowy, medyczne środki opatrunkowe, detergenty do celów
medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt, żywność
dietetyczna przystosowana do celów medycznych, żywność dla
niemowląt, 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, zioła lecznicze, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania
ran, stosowane w chirurgii.
(111) 330379
(220) 2019 08 28
(210) 503902
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CENTAUR
(510), (511) 9 oprogramowanie (software), modułowa platforma PKI,
38 przesyłanie wiadomości, transmisja plików cyfrowych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 330380
(220) 2019 08 28
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) CLIMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clima Gold
(540)

(210) 503893
(591) pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03

(210) 503923
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(510), (511) 11 aparaty i urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze w tym: centrale klimatyzacyjne kompaktowe, sekcyjne, dachowe, nawiewno-wyciągowe z układami odzysku
ciepła i wymiennikami glikolowymi, krzyżowymi lub obrotowymi,
aparaty grzewczo-wentylacyjne, układy automatyki kontrolno-pomiarowej, kompaktowe układy zasilająco-regulacyjne czynnika
grzewczego, 37 montaż instalacji wentylacyjnych, montaż urządzeń
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych, montaż automatyki z tego zakresu, nadzór, rozruch i regulacja instalacji,
naprawa urządzeń, 42 usługi projektowo-konstrukcyjne z zakresu
urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych, ekspertyzy, opinie, pomiary instalacji i urządzeń z zakresu
wydajności, temperatury i wilgotności powietrza, mocy wentylatora
i poziomu mocy akustycznej.

(111) 330381
(220) 2019 08 29
(210) 503935
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) GRATKOWSKA JOANNA PATTERN, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) x pattern
(540)

(531) 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 18 etui na klucze, kosmetyczki bez wyposażenia, laski, kijki marszowe i trekkingowe, plecaki, torby, torby gimnastyczne, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, walizki, walizki z kółkami, 25
bielizna osobista, bokserki, buty sportowe, chustki [apaszki], czapki
jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież],
getry [ochraniacze] zakładane na buty, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, legginsy, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież],
nakrycia głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe,
odzież, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież zawierająca substancje odchudzające, okrycia wierzchnie
[odzież], opaski na głowę, pantofle kąpielowe, pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pikowane kurtki [odzież], podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, rękawiczki bez palców,
rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki,
skarpetki wchłaniające pot, spódnice,, spódnico-spodenki, stroje
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki na szelkach do noszenia
na bluzkę, szale, szaliki, szlafroki, 28 artykuły gimnastyczne, bumerangi, chusty do jogi, deski do pływania, deskorolki, hantle, hulajnogi
[zabawki], kapoki do pływania, łyżworolki, łyżwy, ochraniacze [części
strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], pasy
do pływania, pasy na talię, do ćwiczeń, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania, suspensoria dla sportowców, worki treningowe, wrotki, wstążki do gimnastyki artystycznej.
(111) 330382
(220) 2019 08 29
(210) 503942
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) SULMET FABRYKA OKUĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pomieczyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flyingdesk
(540)
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(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.02.07, 17.01.02, 17.01.05
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji ciała,
płyny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, szampony, płyny do kąpieli, mleczko do mycia ciała, balsamy
do pielęgnacji ciała, lotiony do celów kosmetycznych, 5 jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
jednorazowe pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, wkładki urologiczne.
(111) 330384
(220) 2019 08 30
(210) 503973
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prebiotic protection odour stop
(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 24.15.02, 24.17.05
(510), (511) 3 szampony, mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji
ciała, płyny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, płyny do kąpieli, emulsja do celów kosmetycznych, mleczko do mycia ciała, balsamy do pielęgnacji ciała, lotiony do celów kosmetycznych, kremy oczyszczające do celów kosmetycznych.
(111) 330385
(220) 2019 08 30
(210) 503978
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ptimat
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.09, 26.13.25
(510), (511) 20 biurka (meble).

(531) 17.01.02, 17.01.05, 27.05.01
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji ciała,
płyny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, szampony, płyny do kąpieli, mleczko do mycia ciała, balsamy
do pielęgnacji ciała, lotiony do celów kosmetycznych, 5 jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
jednorazowe pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, wkładki urologiczne.

(111) 330383
(220) 2019 08 30
(210) 503965
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)

(111) 330386
(220) 2019 08 30
(210) 503981
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
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(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 01.15.15, 26.13.25
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji ciała,
płyny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, szampony, płyny do kąpieli, mleczko do mycia ciała, balsamy
do pielęgnacji ciała, lotiony do celów kosmetycznych, 5 jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
jednorazowe pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, wkładki urologiczne.
(111) 330387
(220) 2019 09 02
(210) 504016
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) STEGMAN WOJCIECH DIGITAL PARTNER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TI IE INFLUENCERS
(540)

(591) ciemnofioletowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.11
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich
na mocy umów, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych
na rzecz firm .
(111) 330388
(220) 2019 09 02
(210) 504020
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) Lincoln Global, Inc., City of Industry (US)
(540) (znak słowny)
(540) MINIMAGSTER
(510), (511) 6 drut spawalniczy, drut lutowniczy, pręty metalowe
do spawania i lutowania twardego, stopy metalu zwykłego do spawania, lutowania i lutowania twardego, 7 elektrody spawalnicze,
maszyny spawalnicze, maszyny do spawania łukiem elektrycznym,
generatory spawalnicze, maszyny do spawania gazowego, maszyny
do spawania napędzane silnikiem, maszyny do cięcia plazmowego,
podajniki drutu spawalniczego, maszyny używane do spawania i cięcia plazmowego, 9 kaski spawalnicze, okulary ochronne do spawania, maski do twarzy do spawania, maski oddechowe do spawania
i cięcia plazmowego, odzież ochronna do spawania i cięcia plazmowego, rękawice spawalnicze, odzież ognioodporna do spawania
i cięcia plazmowego, źródła zasilania inwerterowego dla maszyn spawalniczych, źródła energii elektrycznej dla maszyn spawalniczych,
transformatory i prostowniki dla maszyn spawalniczych.
(111) 330389
(220) 2019 09 02
(210) 504021
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) Lincoln Global, Inc., City of Industry (US)
(540) (znak słowny)
(540) MIDIMAGSTER
(510), (511) 6 drut spawalniczy, drut lutowniczy, pręty metalowe
do spawania i lutowania twardego, stopy metalu zwykłego do spawania, lutowania i lutowania twardego, 7 elektrody spawalnicze,
maszyny spawalnicze, maszyny do spawania łukiem elektrycznym,
generatory spawalnicze, maszyny do spawania gazowego, maszyny
do spawania napędzane silnikiem, maszyny do cięcia plazmowego,
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podajniki drutu spawalniczego, maszyny używane do spawania i cięcia plazmowego, 9 kaski spawalnicze, okulary ochronne do spawania, maski do twarzy do spawania, maski oddechowe do spawania
i cięcia plazmowego, odzież ochronna do spawania i cięcia plazmowego, rękawice spawalnicze, odzież ognioodporna do spawania
i cięcia plazmowego, źródła zasilania inwerterowego dla maszyn spawalniczych, źródła energii elektrycznej dla maszyn spawalniczych,
transformatory i prostowniki dla maszyn spawalniczych.

(111) 330390
(220) 2019 09 03
(210) 504044
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX Friki Fruits
(510), (511) 5 ziołowe herbaty lecznicze, zioła lecznicze, 29 owoce
suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, 30 herbaty, cukierki-żelki, 32 napoje i soki owocowe.
(111) 330391
(220) 2019 09 03
(151) 2020 03 12
(441) 2019 10 21
(732) KIERSKI MARIUSZ BOTHOUSE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sigmoidal
(540)

(210) 504049

(591) czarny, niebieski
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje, w szczególności
wykorzystujące sztuczną inteligencję (artificial intelligence) i uczenie
maszynowe (machine learning), w szczególności silnik sztucznej inteligencji dokonujący analiz materiałów tekstowych pod kątem wyszukiwania inwestycji, analizy kondycji finansowej i przewidywania
przyszłych wyników przedsiębiorstw, analizy postrzegania marki/firmy przez społeczność internetową, a także identyfikowania nowych
potencjalnych podmiotów wartych zainwestowania, 35 aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy
kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 42 usługi konsultingowe w dziedzinie stosowania sztucznej inteligencji (artificial intelligence), usługi konsultingowe
w dziedzinie uczenia maszynowego (machine learning), integrowanie
oprogramowania i aplikacji, wdrażanie oprogramowania, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe i technologiczne, w szczególności dotyczące
oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, przechowywanie danych elektronicznych.
(111) 330392
(220) 2019 09 03
(210) 504055
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO ULMEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULMEX
(540)

(591) niebieski, błękitny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 20.07.02, 26.03.23,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.12, 26.11.13
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(510), (511) 35 archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycznych
[usługi biurowe], przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi
biurowe, 36 wynajem nieruchomości i majątku, 39 magazynowanie
dokumentów archiwizowanych, magazynowanie dokumentów, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów,
41 szkolenie dla dorosłych, 42 przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej.

(111) 330393
(220) 2019 09 03
(151) 2020 03 12
(441) 2019 10 21
(732) KIERSKI MARIUSZ BOTHOUSE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ticary
(540)

(210) 504064

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje, w szczególności
wykorzystujące sztuczną inteligencję (artificial intelligence) i uczenie
maszynowe (machine learning), w szczególności silnik sztucznej inteligencji dokonujący analiz materiałów tekstowych pod kątem wyszukiwania inwestycji, analizy kondycji finansowej i przewidywania
przyszłych wyników przedsiębiorstw, analizy postrzegania marki/
firmy przez społeczność internetową, a także identyfikowania nowych potencjalnych podmiotów wartych zainwestowania, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
analizy kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 42 usługi konsultingowe w dziedzinie
stosowania sztucznej inteligencji (artificial intelligence), usługi konsultingowe w dziedzinie uczenia maszynowego (machinę learning),
integrowanie oprogramowania i aplikacji, wdrażanie oprogramowania, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, badania naukowe i technologiczne,
w szczególności dotyczące oprogramowania wykorzystującego
sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, przechowywanie danych
elektronicznych.
(111) 330394
(220) 2019 09 04
(210) 504098
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) STANCHŁY MICHAŁ STANMED24, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STANMED24
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów: urządzenia, aparaty i przyrządy
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, sprzęt
medyczny, sprzęt do opieki zdrowotnej dla ludzi, medyczne urządzenia rentgenowskie, sprzęt szpitalny, ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne, urządzenia i instalacje w dziedzinie technologii medycznej,
artykuły
ortopedyczne,
urządzenia
terapeutyczne
i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urzą-
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dzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad
niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, aparaty do ochrony słuchu, sprzęt medyczny oraz
aparaty do leczenia bezdechu sennego dla mężczyzn, sprzęt medyczny oraz aparaty do leczenia bezdechu sennego dla kobiet, CPAP,
AutoCPAP, BiPAP, akcesoria do leczenia bezdechu sennego, sprzęt
do wentylacji nieinwazyjnej wspomagający oddychanie, aparaty
wspomagające oddychanie, respiratory, sprzęt wykorzystywany
do domowego leczenia tlenem, maski do aparatów wspomagających oddychanie, ciśnieniomierze, inhalatory, nebulizatory, pickflometry, koncentratory tlenu stacjonarne, koncentratory tlenu przenośne, akcesoria i sprzęt do tlenoterapii domowej, łóżka medyczne,
łóżka rehabilitacyjne i pielęgnacyjne, materace, materace przeciwodleżynowe, sprzęt ułatwiający poruszanie się, sprzęt rehabilitacyjny,
kule, balkoniki, balkoniki ambony, wózki, wózki inwalidzkie, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, szyny cpm, protezy i sztuczne implanty, odzież medyczna, meble i pościel do celów medycznych, urządzenia transportowe dla osób niepełnosprawnych, urządzenia
transportu pionowego, schodołazy, wyciągi przyschodowe, podnośniki na wózki), urządzenia do transportu poziomego, pasy transportowe na lotniskach dla osób niepełnosprawnych sprzęt do przenoszenia pacjentów, schodołazy, podnośniki, transportery medyczne,
transport medyczny, platformy, artykuły do karmienia i smoczki, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych,
fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym,
nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania
żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla
przemysłu, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, środki 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, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające
i wiążące, paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane,
materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne
wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), maszyny rolnicze, do prac
domowych, do robót ziemnych, budowlane, do przemysłu wydobywczego i górnictwa, do obróbki i przetwórstwa, tnące, wiercące,
ścierające, ostrzące, do obróbki powierzchni, drukujące, zszywające,
kopiujące, do sortowania odpadów, dla przemysłu, do produkcji
i przetwarzania żywności i napojów, zamiatające, czyszczące, myjące, sprzątające, montażowe, załadowcze, poligraficzne, od szycia,
dźwigowe, obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), wyroby nożownicze, broń ręczna, ostrza (maszynki do golenia), urządzenia
i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki
danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
urządzenia do gaszenia ognia, sprzęt radiowy i telewizyjny, sprzęt
i akcesoria telekomunikacyjne, komputery i akcesoria komputerowe,
programy komputerowe, gry komputerowe, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, pojazdy,
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wo-
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dzie, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne
ognie, metale szlachetne i ich stopy, ozdoby, artykuły dekoracyjne,
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, biżuteria, instrumenty muzyczne, papier, tektura, druki, materiały drukowane, afisze,
plakaty, obrazy, albumy, fotografie, atlasy, bloczki do pisania, bloki
rysunkowe, broszury, czasopisma, gazety, książki, podręczniki, magazyny, publikacje, słowniki, dzienniki, wydawnictwa periodyczne
i nieperiodyczne, wydruki wielkoformatowe, tablice reklamowe, banery reklamowe, komiksy, koperty, teczki, mapy, nalepki, naklejki,
notatniki, obrusy i serwetki papierowe, plansze, plany, pudełka kartonowe lub papierowe, ręczniki papierowe, podkładki papierowe
na stół, chusteczki do nosa, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów,
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, tworzywa
sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, materiały budowlane, pakuły, skóra i imitacje skóry, torebki, aktówki, teczki, plecaki, kuferki, etui, portfele,
portmonetki, wizytowniki, paski, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, torebki, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, meble, lustra, ramki obrazów, ozdoby, artykuły dekoracyjne, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy
perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata)
stalowa, nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem
szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne stosowane w gospodarstwie domowym, liny, sznury,
sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki, materiały
na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nieprzerobione tekstylne materiały włókiennicze, przędza
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty
na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty,
wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty,
dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały
do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna,
żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty
naturalne, karma dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), tytoń, przybory dla palaczy, zapałki,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
organizowanie zakupów zbiorowych, pośrednictwo w działalności
handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, skomputeryzowane zamówienia towarów,
świadczenie usług porównania cen on-line, udzielanie porad dla
konsumentów o produktach, usługi agencji eksportowych, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi agencji importowych,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy on-line, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, doradztwo handlowe, promocja
sprzedaży, poszukiwanie partnerów handlowych, informacja handlowa, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organi-
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zowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
handlowej i gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, tworzenie, systematyzowanie, porządkowanie, utrzymywanie (elektronicznych) baz danych z zakresu medycyny, sprzętu medycznego,
farmaceutyki i zarządzanie nimi, gromadzenie i przetwarzanie danych w zakresie wiedzy medycznej, farmaceutycznej, psychologicznej, badań medycznych, farmaceutycznych, psychologicznych, przeprowadzanie ankiet i badań opinii publicznej, a także udostępnianie
wyników tych ankiet i badań, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, archiwizacja dokumentów (usługi biurowe), usługi informacyjne w zakresie handlu dla konsumentów, 44 wynajem następujących towarów: urządzenia, aparaty i przyrządy chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, sprzęt medyczny,
sprzęt do opieki zdrowotnej dla ludzi, medyczne urządzenia rentgenowskie, sprzęt szpitalny, ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne, urządzenia i instalacje w dziedzinie technologii medycznej, artykuły ortopedyczne, 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, aparaty do ochrony słuchu, sprzęt medyczny oraz aparaty do leczenia
bezdechu sennego dla mężczyzn, sprzęt medyczny oraz aparaty
do leczenia bezdechu sennego dla kobiet, CPAP, AutoCPAP, BiPAP,
akcesoria do leczenia bezdechu sennego, sprzęt do wentylacji nieinwazyjnej wspomagający oddychanie, aparaty wspomagające oddychanie, respiratory, sprzęt wykorzystywany do domowego leczenia
tlenem, maski do aparatów wspomagających oddychanie, ciśnieniomierze, inhalatory, nebulizatory, pickflometry, koncentratory tlenu
stacjonarne, koncentratory tlenu przenośne, akcesoria i sprzęt do tlenoterapii domowej, łóżka medyczne, łóżka rehabilitacyjne i pielęgnacyjne, materace, materace przeciwodleżynowe, sprzęt ułatwiający poruszanie się, sprzęt rehabilitacyjny, kule, balkoniki, balkoniki
ambony, wózki, wózki inwalidzkie, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, szyny cpm, protezy i sztuczne implanty, odzież medyczna, meble i pościel do celów medycznych, urządzenia transportowe dla
osób niepełnosprawnych, urządzenia transportu pionowego, schodłazy, wyciągi przyschodowe, podnośniki na wózki, urządzenia
do transportu poziomego, pasy transportowe na lotniskach dla osób
niepełnosprawnych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, podnośniki,
transportery medyczne, urządzenia do transportu medycznego,
platformy, artykuły do karmienia, smoczki, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności
fizycznej, dopasowywanie aparatów słuchowych, dopasowanie aparatów do leczenia bezdechu sennego i wentylacji domowej, dopasowanie koncentratorów tlenu, dopasowanie ortez, zapewnianie
obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn
i aparatury medycznej.

(111) 330395
(220) 2019 09 06
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) ENERON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERON Stay always ON!
(540)

(210) 504167

(591) różowy, ciemnoróżowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 15.09.02
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów.
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(111) 330396
(220) 2019 09 06
(210) 504170
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) KANCELARIA PRAWNICZA IUSTITIA T.GODZIK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IUSTITIA KANCELARIA PRAWNICZA T. Godzik & Wspólnicy
Spółka komandytowa
(540)

(591) ciemnoniebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 330397
(220) 2019 09 06
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732) ASZYK KARINA GLAM HOME, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GH
(540)

(210) 504175

(531) 25.01.05, 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, barki meblowe ruchome, półki biblioteczne, szkatułki na biżuterię, stojaki do butelek, stojaki na czasopisma,
osprzęt do drzwi i okien niemetalowy, figurki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, gabloty meblowe, karnisze do zasłon, kojce
i kolebki dla dzieci, wyroby koszykarskie, krzesła, kwietniki, legowiska dla zwierząt domowych, skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane, lustra, łóżka, maty wyjmowane do zlewów, ramy do obrazów,
wieszaki na odzież, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych,
podpórki do roślin, pościel (poza bielizną pościelową), poduszki, jaśki, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, wachlarze, wyroby
z wikliny, ramki do haftowania, kosze niemetalowe, 21 porcelana,
w tym bibeloty, misy, miski, miseczki, w tym ze szkła, talerze nie z metali szlachetnych, kubki i filiżanki nie z metali szlachetnych, zastawa
stołowa inna niż noże, widelce i łyżki, nie z metali szlachetnych, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, szklanki do napojów,
kieliszki, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, pojemniki
do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych,
wazony nie z metali szlachetnych, świeczniki i lichtarze nie z metali
szlachetnych, stojaki na kubki, pojemniki na wino, sztućce drewniane, tace do użytku domowego nie z metali szlachetnych, podstawki
pod kieliszki, talerze i świeczniki nie z papieru i nie z tkanin, kosze,
koszyki i kontenerki do użytku domowego nie z metali szlachetnych,
stojaki na wino, przybory toaletowe, wiadra i konewki, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia
w kuchni, kosze do chleba, cukiernice nie z metali szlachetnych,
czary nie z metali szlachetnych, doniczki na kwiaty i osłony na nie,
nie z papieru, dozowniki mydła, papieru toaletowego i ręczników
papierowych, dzbanki, fajans, figurki z porcelany, terakoty i szkła, formy i foremki kuchenne, garnki, rondle, patelnie kuchenne i pokrywki do nich, gąbki toaletowe, gąsiory, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, serwisy do herbaty
i kawy nie z metali szlachetnych, sitka i zaparzaczki do herbaty i kawy
nie z metali szlachetnych, ircha do czyszczenia, kieliszki do jajek,
młynki do kawy ręczne, klosze do przykrywania żywności, korkociągi, koszyki piknikowe, koziołki pod sztućce na stół, wyroby kryształowe, kubły i kosze, w tym na śmieci, kufle do piwa, pojemniki kuchen-
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ne, w tym na żywność, łopatki do ciast, naczynia ceramiczne, ręczne
wyciskacze do owoców, talerze do owoców, talerze papierowe, zraszacze do podlewania roślin, ścierki do mycia podłóg, półki na przyprawy nie z metali szlachetnych, półmiski do jarzyn, przesiewacze
i sita do gospodarstwa domowego, przybory kuchenne nieelektryczne, zestawy do przypraw, pucharki na owoce, pułapki na gryzonie,
rękawice do prac domowych i ogrodniczych, salaterki nie z metali
szlachetnych, serwetniki nie z metali szlachetnych, spryskiwacze
dla gospodarstwa domowego, dzieła sztuki z porcelany, terakoty
i szkła, wazy do zup, suszarki do bielizny, klamerki i zapinki do bielizny, butelki i otwieracze do butelek, cedzaki i durszlaki kuchenne,
formy do ciast, czajniki i czajniczki nieelektryczne, ręczne narzędzia
do czyszczenia, ściereczki, pakuły i odpady wełniane do czyszczenia,
deski do prasowania, trzepaczki do dywanów nie będące maszynami, klatki dla zwierząt i ptaków domowych, przybory kosmetyczne,
łapki na muchy, miski, mopy, wanienki i nocniki dla dzieci, pędzle kuchenne.

(111) 330398
(220) 2019 09 06
(210) 504184
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 25
(732) ASZYK KARINA GLAM HOME, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Glam Home
(510), (511) 20 meble, barki meblowe ruchome, półki biblioteczne, szkatułki na biżuterię, stojaki do butelek, stojaki na czasopisma,
osprzęt do drzwi i okien niemetalowy, figurki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, gabloty meblowe, karnisze do zasłon, kojce
i kolebki dla dzieci, wyroby koszykarskie, krzesła, kwietniki, legowiska
dla zwierząt domowych, skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane,
lustra, łóżka, maty wyjmowane do zlewów, ramy do obrazów, wieszaki
na odzież, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, podpórki
do roślin, pościel (poza bielizną pościelową), poduszki, jaśki, pudełka
drewniane lub z tworzyw sztucznych, wachlarze, wyroby z wikliny,
ramki do haftowania, kosze niemetalowe, 21 porcelana, w tym bibeloty, misy, miski, miseczki, w tym ze szkła, talerze nie z metali szlachetnych, kubki i filiżanki nie z metali szlachetnych, zastawa stołowa inna
niż noże, widelce i łyżki, nie z metali szlachetnych, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, szklanki do napojów, kieliszki, przybory
kuchenne nie z metali szlachetnych, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, wazony nie z metali
szlachetnych, świeczniki i lichtarze nie z metali szlachetnych, stojaki
na kubki, pojemniki na wino, sztućce drewniane, tace do użytku domowego nie z metali szlachetnych, podstawki pod kieliszki, talerze
i świeczniki nie z papieru i nie z tkanin, kosze, koszyki i kontenerki
do użytku domowego nie z metali szlachetnych, stojaki na wino, przybory toaletowe, wiadra i konewki, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia w kuchni, kosze do chleba,
cukiernice nie z metali szlachetnych, czary nie z metali szlachetnych,
doniczki na kwiaty i osłony na nie, nie z papieru, dozowniki mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych, dzbanki, fajans, figurki
z porcelany, terakoty i szkła, formy i foremki kuchenne, garnki, rondle,
patelnie kuchenne i pokrywki do nich, gąbki toaletowe, gąsiory, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych,
serwisy do herbaty i kawy nie z metali szlachetnych, sitka i zaparzaczki
do herbaty i kawy nie z metali szlachetnych, ircha do czyszczenia, kieliszki do jajek, młynki do kawy ręczne, klosze do przykrywania żywności, korkociągi, koszyki piknikowe, koziołki pod sztućce na stół, wyroby
kryształowe, kubły i kosze, w tym na śmieci, kufle do piwa, pojemniki
kuchenne, w tym na żywność, łopatki do ciast, naczynia ceramiczne,
ręczne wyciskacze do owoców, talerze do owoców, talerze papierowe,
zraszacze do podlewania roślin, ścierki do mycia podłóg, półki na przyprawy nie z metali szlachetnych, półmiski do jarzyn, przesiewacze i sita
do gospodarstwa domowego, przybory kuchenne nieelektryczne, zestawy do przypraw, pucharki na owoce, pułapki na gryzonie, rękawice
do prac domowych i ogrodniczych, salaterki nie z metali szlachetnych,
serwetniki nie z metali szlachetnych, spryskiwacze dla gospodarstwa
domowego, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, wazy do zup,
suszarki do bielizny, klamerki i zapinki do bielizny, butelki i otwieracze
do butelek, cedzaki i durszlaki kuchenne, formy do ciast, czajniki i czajniczki nieelektryczne, ręczne narzędzia do czyszczenia, ściereczki,
pakuły i odpady wełniane do czyszczenia, deski do prasowania, trzepaczki do dywanów nie będące maszynami, klatki dla zwierząt i ptaków domowych, przybory kosmetyczne, łapki na muchy, miski, mopy,
wanienki i nocniki dla dzieci, pędzle kuchenne.
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(111) 330399
(220) 2019 09 06
(210) 504185
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) CIAPAŁA MARIUSZ BIURO PROJEKTOWE, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO PROJEKTOWE MARIUSZ CIAPAŁA mc
(540)

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi projektowania dotyczące instalowania akcesoriów sanitarnych, usługi projektowania technicznego związane
z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi.
(111) 330400
(220) 2019 09 08
(210) 504214
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) DRABCZYK MARTA AVANGARDA-PODNIOSE.PL, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODNIOSE.pl PRACE DŹWIGOWE MINI ŻURAWIAMI
(540)

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 24.17.02, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.11, 29.01.13, 03.13.16, 03.13.24
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa urządzeń podnośnikowych, urządzeń podnośnikowych hydraulicznych, stalowych
podnośników, sprzętu podnośnikowego do transportu bliskiego
ładunków, podnośników platformowych, podnośników do użytku
z pojazdami, podnośników do ładunków, podnośników pneumatycznych, podnośników do przeładunku materiałów, maszyn podnośnikowych do transportu materiałów masowych, maszyn podnośnikowych do transportu bliskiego ładunków, dźwigów, dźwigów
samobieżnych, dźwigów gąsienicowych, dźwigów załadowczych,
dźwigów towarowych, maszyn dźwigowych, podnośników, podnośników obsługiwanych ręcznie, podnośników widłowych, 37 wynajem sprzętu podnośnikowego, wynajem dźwigów, konserwacja i naprawa dźwigów, serwisowanie dźwigów, serwis i naprawa urządzeń
do podnoszenia.
(111) 330401
(220) 2019 09 09
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) NASUTÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nasutów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PRAWDZIWY POKER
(540)

(210) 504229

(531) 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 9 gry komputerowe, oprogramowanie komputerowe
do gier komputerowych, urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych, 28 urządzenia do rozrywki, urządzenia do gier, w tym
automaty zręcznościowe, urządzenia do gier elektronicznych innych
niż telewizyjne, 41 rozrywka, usługi w zakresie organizowania gier,
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier,
dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych, nocnych klubów, lunaparków, gry oferowane on-line, organizowanie loterii, konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi związane
z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, pubów, klubów, hoteli,

57

pensjonatów, usługi rezerwacji hoteli i miejsc noclegowych, przygotowywanie dań na zamówienie, catering.

(111) 330402
(220) 2019 09 09
(210) 504239
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) MILEWSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LigaFanów amatorska liga szóstek piłkarskich
(540)

(591) biały, czerwony, zielony, szary, czarny
(531) 21.03.01, 26.05.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie),
wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów.
(111) 330403
(220) 2019 09 09
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA, Siewierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jagoodka
(540)

(210) 504248

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, jasnozielony, ciemnozielony,
czarny
(531) 29.01.15, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 05.07.09
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], 35 usługi zarządzania sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z owocami morza, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 39 dostawa produktów spożywczych, 40 usługi konserwacji żywności, 41 usługi klubowe, organizowanie konferencji, organizowanie rozrywki, organizowanie balów, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi świadczone przez bary
bistro, organizowanie bankietów, usługi barowe, kawiarnia, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, restauracje z grillem, snack-bary, usługi
snack-barów, bary szybkiej obsługi [snack-bary].
(111) 330404
(220) 2019 09 09
(210) 504253
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARCYŚ
(510), (511) 29 margaryna, oleje spożywcze, tłuszcze jadalne, owoce
w puszkach, warzywa w puszkach, placki ziemniaczane.
(111) 330405
(151) 2020 03 12

(220) 2019 09 10
(441) 2019 11 25

(210) 504287
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(732) WSMAQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIETA WSMAQ JEDZ NA ZDROWIE
(540)

Nr 14/2020

(540) STELLA ROSA
(540)

(531) 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.13, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(591) zielony, pomarańczowy, czarny
(531) 11.01.03, 11.01.09, 11.03.18, 09.01.10, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 330406
(220) 2019 09 10
(210) 504289
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 21
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CYCLOMAX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(111) 330407
(220) 2019 09 10
(210) 504294
(151) 2020 03 05
(441) 2019 11 12
(732) Genericon Pharma GmbH, Graz (AT)
(540) (znak słowny)
(540) MultiURI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
preparaty sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
przystosowane do użytku medycznego, leki dla ludzi.
(111) 330408
(220) 2019 09 10
(210) 504306
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 18
(732) Genericon Pharma GmbH, Graz (AT)
(540) (znak słowny)
(540) MultiHAPPY
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
preparaty sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
przystosowane do użytku medycznego, leki dla ludzi.
(111) 330409
(220) 2019 09 10
(210) 504307
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 18
(732) Genericon Pharma GmbH, Graz (AT)
(540) (znak słowny)
(540) Duitam
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
preparaty sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
przystosowane do użytku medycznego, leki dla ludzi.
(111) 330410
(220) 2019 09 10
(210) 504308
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 18
(732) Genericon Pharma GmbH, Graz (AT)
(540) (znak słowny)
(540) MultiBALANS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
preparaty sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
przystosowane do użytku medycznego, leki dla ludzi.
(111) 330411
(220) 2019 09 10
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) James Gallo Premiums, LLC, Pasadena (US)
(540) (znak słowno-graficzny)

(111) 330412
(220) 2019 09 11
(210) 504315
(151) 2020 03 05
(441) 2019 11 12
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Słoneczna witamina od Olimp Labs
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki wydawane
bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne,
mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki do picia będące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów medycznych,
dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako zamienniki posiłków,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży preparatów
farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi reklamowe i marketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing bezpośredni, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.
(111) 330413
(220) 2019 09 11
(210) 504316
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) APKA JERZY JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE BEST-CHEM, Sochaczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST-CHEM
(540)

(591) biały, szary, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zaopatrzenie przedsiębiorstw w produkty chemiczne.
(111) 330414
(220) 2019 09 11
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 12
(732) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)
(540)

(210) 504313
(591) granatowy, niebieski, żółty, czarny, beżowy
(531) 04.01.04, 04.03.07, 29.01.15

(210) 504320
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(510), (511) 9 przewodowe lub bezprzewodowe urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych
danych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki nagrań
cyfrowych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, taśmy magnetyczne, magnetyczne
karty identyfikujące, dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y],
komputery, interfejsy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, publikacje
elektroniczne [moduły ładowalne], modemy, aparaty telefoniczne
i ich części, telefony komórkowe i ich części, smartfony i ich części,
ładowarki, zestawy słuchawkowe, zestawy głośnomówiące do telefonów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
sonometry, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, 14 wyroby jubilerskie, zegarki, 16 artykuły papiernicze, druki, publikacje drukowane, gazety, publikacje instruktażowe i szkoleniowe, podręczniki, książki, instrukcje
obsługi, drukowane materiały reklamowe i promocyjne, ulotki,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, etykiety, naklejki nie tekstylne, fotografie, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, taśmy
lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, 18
walizki, torby podróżne, parasole, portfele, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe
nie ujęte w innych klasach, 35 usługi w zakresie promocji, reklamy
i marketingu, usługi świadczone przez sklepy, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną w zakresie sprzedaży następujących towarów: telefony stacjonarne i komórkowe oraz akcesoria do nich, komputery i akcesoria
do nich, programy komputerowe, przewodowe lub bezprzewodowe urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania
dźwięku, obrazów i innych danych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki nagrań cyfrowych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, taśmy
magnetyczne, magnetyczne karty identyfikujące, dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y], interfejsy komputerowe, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, publikacje elektroniczne
[moduły ładowalne], modemy, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, usługi w zakresie rejestracji, transkrypcji, tworzenia, kompilacji, systematyzacji informacji, usługi w zakresie kompilacji danych matematycznych lub
statystycznych, badania marketingowe, badania i analizy rynku,
usługi w zakresie tworzenia baz danych, 36 usługi finansowe, 38
telekomunikacja, usługi związane z dostępem do internetu, w tym
on-line, usługi łączności telefonicznej, telegraficznej, za pomocą
telefonii komórkowej, usługi transmisji programów telewizyjnych
i radiowych, poczta elektroniczna, usługi w zakresie nagrywania,
transmisji, odtwarzania, kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych za pomocą
środków elektronicznych, terminali komputerowych, sieci światłowodowych, kabli, telewizji, transponderów, udostępnianie forów
i chatroomów internetowych, usługi w zakresie wypożyczania
czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, informacja o wyżej wymienionych usługach, 41 edukacja, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów
z dziedziny telekomunikacji, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi szkoleniowe w zakresie organizowania
i prowadzenia pracowni specjalistycznych, 42 projektowanie i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, systemów
komputerowych, technologii informacyjnej, opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy systemów komputerowych, hosting, usługi konwersji danych lub dokumentów
na formę elektroniczną.

(111) 330415
(220) 2019 09 11
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 18
(732) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPCEUSZ

(210) 504321
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(540)

(591) granatowy, niebieski, żółty, czarny, beżowy, zielony, szary,
brązowy, czerwony
(531) 04.01.03, 04.01.04, 04.01.99, 04.03.03, 04.03.05, 04.03.09,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 9 przewodowe lub bezprzewodowe urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych
danych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki nagrań
cyfrowych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, taśmy magnetyczne, magnetyczne karty
identyfikujące, dyski kompaktowe (audio-wideo, CD-ROM-y), komputery, interfejsy komputerowe, oprogramowanie komputerowe,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne), modemy, aparaty telefoniczne i ich części, telefony komórkowe i ich części, smartfony i ich części, ładowarki,
zestawy-słuchawkowe, zestawy głośnomówiące do telefonów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, sonometry,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, 14 wyroby jubilerskie, zegarki, 16 artykuły papiernicze, druki, publikacje drukowane, gazety, publikacje instruktażowe i szkoleniowe, podręczniki, książki, instrukcje obsługi, drukowane materiały
reklamowe i promocyjne, ulotki, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
etykiety, naklejki nie tekstylne, fotografie, karty do kolekcjonowania
inne niż do gier, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów
komputerowych, 18 walizki, torby podróżne, parasole, portfele, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, 35 usługi w zakresie
promocji, reklamy i marketingu, usługi świadczone przez sklepy,
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą tradycyjną
lub elektroniczną w zakresie sprzedaży następujących towarów:
telefony stacjonarne i komórkowe oraz akcesoria do nich, komputery i akcesoria do nich, programy komputerowe, przewodowe lub
bezprzewodowe urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji,
odtwarzania, kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, nośniki nagrań cyfrowych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, taśmy
magnetyczne, magnetyczne karty identyfikujące, dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y], interfejsy komputerowe, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, publikacje elektroniczne
[moduły ładowalne], modemy, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, usługi w zakresie rejestracji,
transkrypcji, tworzenia, kompilacji, systematyzacji informacji, usługi
w zakresie kompilacji danych matematycznych lub statystycznych,
badania marketingowe, badania i analizy rynku, usługi w zakresie
tworzenia baz danych, 36 usługi finansowe, 38 telekomunikacja,
usługi związane z dostępem do internetu, w tym on-line, usługi
łączności telefonicznej, telegraficznej, za pomocą telefonii komórkowej, usługi transmisji programów telewizyjnych i radiowych, poczta
elektroniczna, usługi w zakresie nagrywania, transmisji, odtwarzania,
kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych za pomocą środków elektronicznych,
terminali komputerowych, sieci światłowodowych, kabli, telewizji,
transponderów, udostępnianie forów i chatroomów internetowych,
usługi w zakresie wypożyczania czasu dostępu do światowej sieci
komputerowej, usługi udostępniania połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, informacja o wyżej wymienionych usługach, 41 edukacja, organizowanie i obsługa konferencji,
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kongresów, seminariów z dziedziny telekomunikacji, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi szkoleniowe w zakresie organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych, 42
projektowanie i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, systemów komputerowych, technologii informacyjnej, opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy systemów komputerowych, hosting, usługi konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(111) 330416
(220) 2019 09 11
(151) 2020 03 12
(441) 2019 10 21
(732) WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velis
(540)

(210) 504326

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, papierowe chusteczki do wycierania.
(111) 330417
(220) 2019 09 11
(210) 504328
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UPCEUSZ
(510), (511) 9 przewodowe lub bezprzewodowe urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych
danych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki nagrań
cyfrowych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, taśmy magnetyczne, magnetyczne karty
identyfikujące, dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y], komputery, interfejsy komputerowe, oprogramowanie komputerowe,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], modemy, aparaty telefoniczne i ich części, telefony komórkowe i ich części, smartfony i ich części, ładowarki,
zestawy słuchawkowe, zestawy głośnomówiące do telefonów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, sonometry,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, 14 wyroby jubilerskie, zegarki, 16 artykuły papiernicze, druki, publikacje drukowane, gazety, publikacje instruktażowe i szkoleniowe, podręczniki, książki, instrukcje obsługi, drukowane materiały
reklamowe i promocyjne, ulotki, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
etykiety, naklejki nie tekstylne, fotografie, karty do kolekcjonowania
inne niż do gier, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów
komputerowych, 18 walizki, torby podróżne, parasole, portfele, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, 35 usługi w zakresie
promocji, reklamy i marketingu, usługi świadczone przez sklepy,
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą tradycyjną
lub elektroniczną w zakresie sprzedaży następujących towarów:
telefony stacjonarne i komórkowe oraz akcesoria do nich, komputery i akcesoria do nich, programy komputerowe, przewodowe lub
bezprzewodowe urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji,
odtwarzania, kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, nośniki nagrań cyfrowych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, taśmy
magnetyczne, magnetyczne karty identyfikujące, dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y], interfejsy komputerowe, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, publikacje elektroniczne
[moduły ładowalne], modemy, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
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urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, usługi w zakresie rejestracji,
transkrypcji, tworzenia, kompilacji, systematyzacji informacji, usługi
w zakresie kompilacji danych matematycznych lub statystycznych,
badania marketingowe, badania i analizy rynku, usługi w zakresie
tworzenia baz danych, 36 usługi finansowe, 38 telekomunikacja,
usługi związane z dostępem do Internetu, w tym on-line, usługi
łączności telefonicznej, telegraficznej, za pomocą telefonii komórkowej, usługi transmisji programów telewizyjnych i radiowych, poczta
elektroniczna, usługi w zakresie nagrywania, transmisji, odtwarzania,
kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych za pomocą środków elektronicznych,
terminali komputerowych, sieci światłowodowych, kabli, telewizji,
transponderów, udostępnianie forów i chatroomów internetowych,
usługi w zakresie wypożyczania czasu dostępu do światowej sieci
komputerowej, usługi udostępniania połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, informacja o wyżej wymienionych usługach, 41 edukacja, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, seminariów z dziedziny telekomunikacji, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi szkoleniowe w zakresie organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych, 42
projektowanie i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, systemów komputerowych, technologii informacyjnej, opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy systemów komputerowych, hosting, usługi konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(111) 330418
(220) 2019 09 11
(151) 2020 03 12
(441) 2019 10 21
(732) WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velisso
(540)

(210) 504331

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, papierowe chusteczki do wycierania.
(111) 330419
(220) 2019 09 12
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) TAURIS, a.s., Rimavská Sobota (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAURIS
(540)

(210) 504361

(591) czerwony
(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.23, 03.04.24, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wieprzowina, wołowina,
drób, mięso konserwowane, wędliny, szynka, kiełbasa, bekon, pasztet, wędliny konserwowane, konserwy mięsne.
(111) 330420
(220) 2019 09 12
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) BROVARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 504365
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(540) NOWY BROWAR POZNAŃ
(540)

(540)

(531) 27.05.01, 07.11.25, 07.01.14
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, soki, woda mineralna, woda
stołowa, woda gazowana, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, 39 dystrybucja towarów, dystrybucja wody, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, prowadzenie restauracji.

(591) biały, czarny, niebieski, zielony, fioletowy, różowy, czerwony,
pomarańczowy
(531) 26.11.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 środki impregnujące do betonu, mieszanki hydrofobowe, powłoki hydrofobowe [chemiczne, inne niż farby] do kamieniarki, preparaty hydrofobowe [chemiczne], mieszanki uodparniające
na czynniki pogodowe [chemikalia] do impregnacji betonu, mieszanki chemiczne do impregnacji wodoodpornej, powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], preparaty do impregnacji
wodoodpornej [środki chemiczne], powłoki [chemiczne] do szkła,
środki chemiczne do impregnacji tekstyliów, futer, skóry, włóknin
i tkanin, apretury w postaci płynnej do impregnacji wodoodpornej
butów skórzanych, apretury do regeneracji skóry butów [inne niż pasty do butów], impregnaty przeciw plamom, preparaty chemiczne
do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do ochrony tkanin, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam
na tkaninach, powłoki odporne na warunki atmosferyczne [chemiczne, inne niż farby], powłoki ochronne do odpychania wody [chemiczne], 2 mieszanki powłokowe do konserwacji betonu [farby lub oleje],
preparaty powłokowe posiadające właściwości hydrofobowe [farby
lub oleje], oleje do konserwacji drewna, 3 środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty do czyszczenia szkła, środki czyszczące do szkła,
ściereczka do wycierania szkła, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, nasączone ściereczki do polerowania, ściereczki
do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, środki do czyszczenia obuwia, pasty do butów, 5 dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt,
produkty dezodoryzujące do użytku domowego, handlowego lub
przemysłowego, dezodoranty do butów, preparaty neutralizujące
zapachy.

(111) 330421
(220) 2019 09 12
(210) 504367
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) CONQUEROR-TRAVEL CLUB SZERKUS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Stryszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONQUEROR TRAVEL CLUB
(540)

(531) 04.03.01, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi związane z organizowaniem podróży, usługi
związane z doradztwem w zakresie podróży, usługi związane z organizowaniem i rezerwacją rejsów, podróży, wypraw oraz wycieczek,
usługi związane z organizowaniem wycieczek z pilotem, usługi związane z pilotowaniem wycieczek, usługi związane ze świadczeniem
usług w zakresie informacji podroży, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży.
(111) 330422
(220) 2019 09 12
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) DRZEWICKI ADAM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaturaToBzdura
(540)

(210) 504404

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy wideo, oprogramowanie społecznościowe, 35
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama online poprzez komputerowe sieci
komunikacyjne, 41 produkcja nagrań audio i wideo oraz produkcja
multimedialna, publikowanie materiałów multimedialnych online,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne,
rozrywkowe.
(111) 330423
(220) 2019 09 12
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) DISTRIPARK.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) distripark.com TOPMEISTER

(210) 504405

(111) 330424
(220) 2019 09 13
(210) 504411
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) KRAWCZYK DOROTA MITO-PHARMA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MITOVISION
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 330425
(220) 2019 09 13
(210) 504412
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) STOWARZYSZENIE IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje, czasopisma, dzienniki, gazety, książki, broszury, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały informacyjne, plakaty, przybory do pisania, artykuły
piśmienne, papierowa bielizna stołowa, papierowe kapelusze, czapki i daszki, teczki papierowe, bloczki karteczek samoprzylepnych,
bloczki do pisania, chorągiewki papierowe, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zrywania, karty pocztowe, nalepki, naklejki, notatniki,
obwoluty papierowe na dokumenty, segregatory, skoroszyty na dokumenty, zeszyty, 35 badania opinii publicznej, monitorowanie, analiza i ocena działalności organów władzy publicznej, informacja o powyższych usługach, organizowanie i zarządzanie zgromadzeniami
obywateli, grup obywateli i innych grup społecznych i zawodowych,
organizacyjne wspieranie badań naukowych oraz propagowanie wyników ww. badań naukowych, usługi ekonomiczne, reklama, usługi
w zakresie promocji, promocja organizacji społecznych lub idei społecznych, usługi w zakresie public relations, 41 nauczanie, kształce-
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nie, szkolenia, organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji,
sympozjów, warsztatów, seminariów, szkoleń, imprez, spotkań i zjazdów, działalność kulturalna, działalność wydawnicza, publikowanie książek i innych publikacji, publikowanie elektroniczne on-line,
informacja o powyższych usługach, 45 usługi prawne, ekspertyzy
prawne, doradztwo i obsługa prawna, sporządzanie analiz, ekspertyz, opinii prawnych, przygotowywanie projektów aktów prawnych,
informacja o powyższych usługach.

(111) 330426
(220) 2019 09 13
(210) 504419
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Konto miodem płynące
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery
i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane na nośnikach magnetycznych i optycznych, m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach,
programy komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie do przechowywania danych, wielofunkcyjne karty do usług finansowych,
karty: płatnicze/obciążeniowe, bankomatowe, czekowe, kredytowe,
debetowe, elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia i przeliczania oraz przetwarzania osobistych danych, karty
bankomatowe ATM, karty dostępowe, zintegrowane karty chipowe
oraz systemy dla ich wspomagania, urządzenia i oprogramowanie
bankomatowe ATM, czytniki kart, oprogramowanie komputerowe
do przeprowadzania usług finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych
i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego i usług informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające przeszukiwanie danych w zakresie zarządzania finansowego, publikacje, magazyny, periodyki, broszury
i ulotki-wszystkie w postaci elektronicznej zapisane na nośnikach
magnetycznych lub optycznych, 16 papier, drukowane artykuły papierowe i materiały reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych, karty foliowane z drukiem,
zaproszenia papierowe, terminarze, 35 usługi świadczone w zakresie:
prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg handlowych, przygotowywania list płac, wycen gospodarczych, badania rynku i doradztwa
biznesowego, reklamy, promocji oraz informacji na tych polach, publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej i gospodarczej świadczone on-line z komputerowej bazy danych, sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów, list adresowych, ogłoszeń reklamowych dla publikowania
w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów
i usług, administrowania biznesem w celu przeprowadzania sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz rynkowych,
gromadzenia, magazynowania i przetwarzania danych, doradztwa,
konsultacji i informowania dotyczącego wszystkich w/w usług, 36
usługi w zakresie: analiz finansowych, bankowości, bankowości z dostępem bezpośrednim, prowadzenia banków oszczędnościowych,
maklerstwa, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania finansowego, świadczenia usług finansowych w związku
z likwidacją przedsiębiorstw, prowadzenia operacji związanych z finansami takich jak: operacje bankowe, wekslowe, dyskontowe, eurowalutowe, gospodarcze, księgowe, otwartego rynku, gotówkowe,
zamknięcia roku obrotowego, emisyjne, usługi w zakresie inwestycji
kapitałowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, weryfikacji
czeków, operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego,
kredytowania, kredytów ratalnych, wydawania kart kredytowych,
obsługi kart kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych, emisji bonów wartościowych, emisji czeków podróżnych,
prowadzenia depozytów przedmiotów wartościowych, wykonywania wycen finansowych związanych z ubezpieczeniami, bankowością
nieruchomościami, usługi wymiany pieniędzy, pośrednictwa w obrocie bankowym, usługi powiernicze, usługi informacji finansowej,
informacji ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem,
sporządzanie ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługiwanie funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy emerytalnych, usługi transfe-
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ru elektronicznego środków finansowych, usługi w zakresie: umów
kredytowych, leasingu finansowego, udzielanie i obsługa pożyczek
pod zastaw, obsługa pożyczek pod zastaw hipoteczny, usługi finansowania pożyczek, prowadzenia ubezpieczeń na życie, prowadzenia
kas oszczędnościowych, usługi w zakresie tworzenia funduszy wzajemnych, usługi świadczeń emerytalnych, usługi prowadzenia depozytów sejfowych, usługi w zakresie wyceny i obrotu numizmatykami,
wszystkie uprzednio wymienione usługi świadczone także on-line,
41 usługi w zakresie: edukacji i szkolenia, publikacji elektronicznych
za pośrednictwem sieci on-line, aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji i wystaw, edukacji i treningu w zakresie
bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków,
nowości, magazynów, broszur i ulotek oraz innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej
i inwestycji, usługi doradztwa, konsultacji i informacyjne w zakresie
przedmiotowym uprzednio wymienionym, usługi w zakresie organizacji wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych oraz organizacji imprez rozrywkowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych.

(111) 330427
(220) 2019 09 13
(210) 504420
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lokata miodem płynąca
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery
i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane na nośnikach magnetycznych i optycznych, m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach,
programy komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie do przechowywania danych, wielofunkcyjne karty do usług finansowych,
karty: płatnicze/obciążeniowe, bankomatowe, czekowe, kredytowe,
debetowe, elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia i przeliczania oraz przetwarzania osobistych danych, karty
bankomatowe ATM, karty dostępowe, zintegrowane karty chipowe
oraz systemy dla ich wspomagania, urządzenia i oprogramowanie
bankomatowe ATM, czytniki kart, oprogramowanie komputerowe
do przeprowadzania usług finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych
i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego i usług informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające przeszukiwanie danych w zakresie zarządzania finansowego, publikacje, magazyny, periodyki, broszury
i ulotki-wszystkie w postaci elektronicznej zapisane na nośnikach
magnetycznych lub optycznych, 16 papier, drukowane artykuły papierowe i materiały reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych, karty foliowane z drukiem,
zaproszenia papierowe, terminarze, 35 usługi świadczone w zakresie:
prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg handlowych, przygotowywania list płac, wycen gospodarczych, badania rynku i doradztwa
biznesowego, reklamy, promocji oraz informacji na tych polach, publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej i gospodarczej świadczone on-line z komputerowej bazy danych, sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów, list adresowych, ogłoszeń reklamowych dla publikowania
w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów
i usług, administrowania biznesem w celu przeprowadzania sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz rynkowych,
gromadzenia, magazynowania i przetwarzania danych, doradztwa,
konsultacji i informowania dotyczącego wszystkich w/w usług, 36
usługi w zakresie: analiz finansowych, bankowości, bankowości z dostępem bezpośrednim, prowadzenia banków oszczędnościowych,
maklerstwa, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania finansowego, świadczenia usług finansowych w związku
z likwidacją przedsiębiorstw, prowadzenia operacji związanych z finansami takich jak: operacje bankowe, wekslowe, dyskontowe, eurowalutowe, gospodarcze, księgowe, otwartego rynku, gotówkowe,
zamknięcia roku obrotowego, emisyjne, usługi w zakresie inwestycji
kapitałowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, weryfikacji
czeków, operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, do-
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radztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego,
kredytowania, kredytów ratalnych, wydawania kart kredytowych,
obsługi kart kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych, emisji bonów wartościowych, emisji czeków podróżnych,
prowadzenia depozytów przedmiotów wartościowych, wykonywania wycen finansowych związanych z ubezpieczeniami, bankowością
nieruchomościami, usługi wymiany pieniędzy, pośrednictwa w obrocie bankowym, usługi powiernicze, usługi informacji finansowej,
informacji ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem,
sporządzanie ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługiwanie funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy emerytalnych, usługi transferu elektronicznego środków finansowych, usługi w zakresie: umów
kredytowych, leasingu finansowego, udzielanie i obsługa pożyczek
pod zastaw, obsługa pożyczek pod zastaw hipoteczny, usługi finansowania pożyczek, prowadzenia ubezpieczeń na życie, prowadzenia
kas oszczędnościowych, usługi w zakresie tworzenia funduszy wzajemnych, usługi świadczeń emerytalnych, usługi prowadzenia depozytów sejfowych, usługi w zakresie wyceny i obrotu numizmatykami,
wszystkie uprzednio wymienione usługi świadczone także on-line,
41 usługi w zakresie: edukacji i szkolenia, publikacji elektronicznych
za pośrednictwem sieci on-line, aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji i wystaw, edukacji i treningu w zakresie
bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków,
nowości, magazynów, broszur i ulotek oraz innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej
i inwestycji, usługi doradztwa, konsultacji i informacyjne w zakresie
przedmiotowym uprzednio wymienionym, usługi w zakresie organizacji wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych oraz organizacji imprez rozrywkowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych.

(111) 330428
(220) 2019 09 13
(210) 504421
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Konto pełne zieleni
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery
i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane na nośnikach magnetycznych i optycznych, m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach,
programy komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie do przechowywania danych, wielofunkcyjne karty do usług finansowych,
karty: płatnicze/obciążeniowe, bankomatowe, czekowe, kredytowe,
debetowe, elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia i przeliczania oraz przetwarzania osobistych danych, karty
bankomatowe ATM, karty dostępowe, zintegrowane karty chipowe
oraz systemy dla ich wspomagania, urządzenia i oprogramowanie
bankomatowe ATM, czytniki kart, oprogramowanie komputerowe
do przeprowadzania usług finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych
i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego i usług informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające przeszukiwanie danych w zakresie zarządzania finansowego, publikacje, magazyny, periodyki, broszury
i ulotki-wszystkie w postaci elektronicznej zapisane na nośnikach
magnetycznych lub optycznych, 16 papier, drukowane artykuły papierowe i materiały reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych, karty foliowane z drukiem,
zaproszenia papierowe, terminarze, 35 usługi świadczone w zakresie:
prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg handlowych, przygotowywania list płac, wycen gospodarczych, badania rynku i doradztwa
biznesowego, reklamy, promocji oraz informacji na tych polach, publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej i gospodarczej świadczone on-line z komputerowej bazy danych, sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów, list adresowych, ogłoszeń reklamowych dla publikowania
w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów
i usług, administrowania biznesem w celu przeprowadzania sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz rynkowych,
gromadzenia, magazynowania i przetwarzania danych, doradztwa,
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konsultacji i informowania dotyczącego wszystkich w/w usług, 36
usługi w zakresie: analiz finansowych, bankowości, bankowości z dostępem bezpośrednim, prowadzenia banków oszczędnościowych,
maklerstwa, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania finansowego, świadczenia usług finansowych w związku
z likwidacją przedsiębiorstw, prowadzenia operacji związanych z finansami takich jak: operacje bankowe, wekslowe, dyskontowe, eurowalutowe, gospodarcze, księgowe, otwartego rynku, gotówkowe,
zamknięcia roku obrotowego, emisyjne, usługi w zakresie inwestycji
kapitałowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, weryfikacji
czeków, operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego,
kredytowania, kredytów ratalnych, wydawania kart kredytowych,
obsługi kart kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych, emisji bonów wartościowych, emisji czeków podróżnych,
prowadzenia depozytów przedmiotów wartościowych, wykonywania wycen finansowych związanych z ubezpieczeniami, bankowością
nieruchomościami, usługi wymiany pieniędzy, pośrednictwa w obrocie bankowym, usługi powiernicze, usługi informacji finansowej,
informacji ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem,
sporządzanie ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługiwanie funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy emerytalnych, usługi transferu elektronicznego środków finansowych, usługi w zakresie: umów
kredytowych, leasingu finansowego, udzielanie i obsługa pożyczek
pod zastaw, obsługa pożyczek pod zastaw hipoteczny, usługi finansowania pożyczek, prowadzenia ubezpieczeń na życie, prowadzenia
kas oszczędnościowych, usługi w zakresie tworzenia funduszy wzajemnych, usługi świadczeń emerytalnych, usługi prowadzenia depozytów sejfowych, usługi w zakresie wyceny i obrotu numizmatykami,
wszystkie uprzednio wymienione usługi świadczone także on-line,
41 usługi w zakresie: edukacji i szkolenia, publikacji elektronicznych
za pośrednictwem sieci on-line, aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji i wystaw, edukacji i treningu w zakresie
bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków,
nowości, magazynów, broszur i ulotek oraz innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej
i inwestycji, usługi doradztwa, konsultacji i informacyjne w zakresie
przedmiotowym uprzednio wymienionym, usługi w zakresie organizacji wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych oraz organizacji imprez rozrywkowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych.

(111) 330429
(220) 2019 09 13
(210) 504423
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) ALMIG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALMiG Compressor Systems
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 7 sprężarki i kompresory powietrza, sprężarki i kompresory powietrza śrubowe, tłokowe, wysokociśnieniowe, turbosprężarki,
zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza, separatory cyklonowe,
separatory kondensatu, filtry powietrza zawarte w tej klasie, odpylacze powietrza, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów
zawarte w tej klasie, 11 osuszacze sprężonego powietrza, zbiorniki
ciśnieniowe wody, filtry powietrza zawarte w tej klasie, separatory do oczyszczania powietrza i gazu, elektrostatyczne odpylacze
do oczyszczania powietrza, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 37 usługi naprawy, serwisu, konserwacji i wynajmu sprężarek i kompresorów powietrza, urządzeń
do osuszania, filtracji i odpylania powietrza, separatorów powietrza
i gazu oraz części i akcesoriów do wyżej wymienionych towarów, 42
doradztwo techniczne w zakresie urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza i jego uzdatniania, urządzeń do osuszania, oczyszczania, filtracji i odpylania powietrza.
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(111) 330430
(220) 2019 09 13
(210) 504424
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) ALMIG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALMiG
(510), (511) 7 sprężarki i kompresory powietrza, sprężarki i kompresory powietrza śrubowe, tłokowe, wysokociśnieniowe, turbosprężarki,
zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza, separatory cyklonowe,
separatory kondensatu, filtry powietrza zawarte w tej klasie, odpylacze powietrza, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów
zawarte w tej klasie, 11 osuszacze sprężonego powietrza, zbiorniki
ciśnieniowe wody, filtry powietrza zawarte w tej klasie, separatory do oczyszczania powietrza i gazu, elektrostatyczne odpylacze
do oczyszczania powietrza, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 37 usługi naprawy, serwisu, konserwacji i wynajmu sprężarek i kompresorów powietrza, urządzeń
do osuszania, filtracji i odpylania powietrza, separatorów powietrza
i gazu oraz części i akcesoriów do wyżej wymienionych towarów, 42
doradztwo techniczne w zakresie urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza i jego uzdatniania, urządzeń do osuszania, oczyszczania, filtracji i odpylania powietrza.
(111) 330431
(220) 2019 09 13
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa OZE
(540)

(210) 504432

(591) fioletowy, zielony, jasnozielony
(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.01.05, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie,
przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe,
kojarzenie kontrahentów, 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, 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, planowanie,
koordynowanie i kontrola przebiegu projektów ekonomicznych,
strategicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach, usługi
menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, usługi w zakresie działalności
rachunkowej i księgowej, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja,
sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach
danych i innych zbiorach informatycznych, 36 usługi w zakresie
zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi wyceny
mienia i majątku, sponsorowanie finansowe, organizowanie fundu-
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szy na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, nadzór budowlany, usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz
napraw maszyn i urządzeń, usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38
emisja programów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie
informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych
środków komunikacji, poczta elektroniczna, usługi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych,
usługi w zakresie prowadzenia, administrowania i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, ogłoszenia elektroniczne, usługi
telekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych
oraz urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie
pojazdów i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych
nośników danych i/lub dokumentów, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, usługi w zakresie obróbki mechanicznej,
cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych, usługi
w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecznych
i odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów, 41
usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz
sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet
i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi
(sieciowymi), obsługa baz danych dostępnych przez Internet i sieci
komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów
oraz sprzętu komputerowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, 44 usługi medyczne w pełnym zakresie, usługi
w zakresie higieny i troski o urodę istot ludzkich, 45 usługi w zakresie
monitoringu systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.

(111) 330432
(220) 2019 09 13
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa OZE
(540)

(210) 504434

(591) fioletowy
(531) 01.15.23, 24.15.01, 24.15.13, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie,
przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wysta-
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wach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe,
kojarzenie kontrahentów, 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, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarcze], prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarcze], przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych,
doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie,
koordynowanie i kontrola przebiegu projektów ekonomicznych,
strategicznych i marketingowych w przedsiębiorstwach, usługi
menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, usługi w zakresie działalności
rachunkowe] i księgowej, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja,
sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach
danych i innych zbiorach informatycznych, 36 usługi w zakresie
zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi wyceny
mienia i majątku, sponsorowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, nadzór budowlany, usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz
napraw maszyn i urządzeń, usługi w zakresie obsługi pojazdów, 38
emisja programów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie
informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych
środków komunikacji, poczta elektroniczna, usługi w zakresie udostępniania i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych,
usługi w zakresie prowadzenia, administrowania i udostępniania internetowych list i for dyskusyjnych, ogłoszenia elektroniczne, usługi
telekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnycli
oraz urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie
pojazdów i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych
nośników danych i/lub dokumentów, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, usługi w zakresie obróbki mechanicznej,
cieplnej i chemicznej metali, drewna, tworzyw sztucznych, usługi
w zakresie obróbki i przetwarzania materiałów niebezpiecznych
i odpadów przemysłowych, recykling odpadków i odpadów, 41
usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz
sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet
i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi
(sieciowymi), obsługa baz danych dostępnych przez Internet i sieci
komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo budowlane, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów
oraz sprzętu komputerowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, 44 usługi medyczne w pełnym zakresie, usługi
w zakresie higieny i troski o urodę istot ludzkich, 45 usługi w zakresie
monitoringu systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.

(111) 330433
(220) 2019 09 14
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) DACHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość (PL)

(210) 504459
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DACHPOL DACHY ZE STALI
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 6 blachodachówki metalowe, pokrycia dachowe metalowe, metalowe elementy dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe płyty dachowe, okładzinowe panele metalowe do pokrywania
dachów, 19 materiały niemetalowe do użytku w budownictwie, dachówki niemetalowe, ceramiczne, cementowe, gonty niemetalowe,
bitumiczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym przez Internet:
blachodachówek metalowych, pokryć dachowych metalowych, metalowych elementów dachowych, metalowych paneli dachowych,
metalowych płyt dachowych, okładzinowych paneli metalowych
do pokrywania dachów, materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, dachówek niemetalowych, ceramicznych i cementowych, gontów niemetalowych i bitumicznych.
(111) 330434
(220) 2019 09 16
(210) 504466
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) KILIAN MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE CUKIERNIA
KRÓLEWSKA, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bezoletka
(510), (511) 30 bezy.
(111) 330435
(220) 2019 09 16
(210) 504469
(151) 2020 02 28
(441) 2019 10 28
(732) HATEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pułtusk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HATEK
(540)

(591) ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 15.01.19, 14.01.18, 14.01.22, 14.01.25
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe.
(111) 330436
(220) 2019 09 16
(210) 504471
(151) 2020 03 06
(441) 2019 10 21
(732) CENTRAL FUND OF IMMOVABLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja u Kucharzy w Arsenale
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego, warzywa i inne produkty
ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania, 30 środki do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych, 43
usługi barowe, bary szybkiej obsługi, hotele, kafeterie, kawiarnie,
motele, rezerwowanie noclegów, pensjonaty, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe,
rezerwacje hotelowe, rezerwacje kwater, stołówki, wynajmowanie
sal na posiedzenia, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej.
(111) 330437
(151) 2020 03 06

(220) 2019 09 16
(441) 2019 10 21

(210) 504472
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(732) LIBERA SYLWIA MIRACLE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Le Miracle Sylwia Libera
(540)

zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie samochodowych płynów eksploatacyjnych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie samochodowych płynów
eksploatacyjnych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
chemii samochodowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chemii samochodowej. 			
(551) wspólne prawo ochronne

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi fryzjerskie, salony piękności, usługi kosmetyczne, usługi tatuażu.
(111) 330438
(220) 2019 09 16
(210) 504475
(151) 2020 03 06
(441) 2019 10 21
(732) INFORM JAKUB NIEDZIAŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RZEP&GO
(540)

(531) 24.17.25, 27.05.07
(510), (511) 26 rzepy w postaci taśm.
(111) 330439
(220) 2019 09 16
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) DOLATA MARIA, Szamotuły (PL);
DĘBSKI JAROSŁAW, Poznań (PL);
MALINOWSKI SŁAWOMIR, Góra (PL);
SZUKAŁA VIOLETTA, Daszewice (PL);
SETKOWICZ MARCIN, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qarmax
(540)
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(111) 330440
(220) 2019 09 16
(151) 2020 03 11
(441) 2019 10 21
(732) WILK ROBERT, Mikołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) defil
(540)

(210) 504482

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 mikrofony, 15 instrumenty muzyczne, 28 zabawki.
(111) 330441
(220) 2019 09 16
(151) 2020 03 06
(441) 2019 10 21
(732) LIBERA SYLWIA MIRACLE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Le Miracle
(540)

(210) 504484

(210) 504479

(591) zielony, brązowy, ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 05.03.11, 26.01.05, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, cukiernie, kawiarnie, restauracje.
(531) 27.05.01
(510), (511) 1 płyn przeciw zamarzaniu, płyny hamulcowe, preparaty
chłodnicze, płyny do chłodnic pojazdów, woda demineralizowana,
nie do celów medycznych, 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki do czyszczenia pojazdów, szampony do pojazdów,
wosk samochodowy, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych,
środki zapachowe do samochodów, detergenty do samochodów,
środki do polerowania samochodów, preparaty czyszczące do samochodów, 4 oleje samochodowe, oleje do silników samochodowych,
smary samochodowe, 5 odświeżacze powietrza, samochodowe odświeżacze powietrza, dezodoranty do samochodów, 35 informacja
marketingowa, kampanie marketingowe, marketing bezpośredni,
marketing internetowy, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, reklama, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
reklamy on-line, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi handlu detalicznego związane ze środkami
zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami

(111) 330442
(220) 2019 09 16
(210) 504486
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) KUKIELEWSKA IWONA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MyHappyOcean OPAKOWANIA EKOLOGICZNE
(540)

(591) ciemnoszary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania na żywność.
(111) 330443
(151) 2020 03 06

(220) 2019 09 16
(441) 2019 10 21

(210) 504487
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(732) OTWOCKI KLUB SPORTOWY START, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O K S
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 24.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 41
usługi klubów sportowych, wynajem sprzętu sportowego i obiektów
sportowych.
(111) 330444
(220) 2019 09 16
(210) 504493
(151) 2020 03 06
(441) 2019 10 21
(732) INFORM JAKUB NIEDZIAŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROER
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje pochłaniające dźwięk, 7 manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, manipulatory
przemysłowe [maszyny], gwintownice [maszyny], szlifierki, 8 ręcznie
obsługiwane szlifierki, 11 instalacje filtrujące powietrze, 19 konstrukcje niemetalowe do pochłaniania hałasu, 20 regały metalowe, 42
projektowanie konstrukcji.
(111) 330445
(220) 2019 09 16
(210) 504495
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) KELER MACIEJ, Tarnowa Łąka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Moza
(510), (511) 21 przybory i akcesoria kuchenne oraz artykuły gospodarstwa domowego (nie z metali szlachetnych ani pokrytych nimi),
wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne z kamionki białej
: garnki, butelki, cukiernice, czajniki, dzbanki, mleczniki, filiżanki
ze spodkami, czarki, kokilki, kufle, kubki, solniczki, maselnice, miski,
owocarki, pojemniki, półmiski, salaterki, rondelki, serwetniki barszczówki, bulionówki, imbryki, jajeczniki, bigośnice, wazy, talerze, sosjerki, chlebaki, wyroby z kamionki dekoracyjnej: wazy, dzbany, bibeloty, popielnice, świeczniki kamionkowe, postumenty (pod wazony,
misy ogrodowe), misy ogrodowe, osłony do doniczek, konewki, donice, doniczki, wyroby ze szkła: szkło domowe, kufle do piwa, świeczniki, nakrycia na naczynia, karafki, szklanki do picia, naczynia do picia, szklane misy, szklane korki, szkło (pojemniki), malowane szklane
naczynia, kielichy, dzbanki, salaterki, statuetki, cukiernice, zastawa
stołowa, naczynia do chłodzenia wina, popielniczki, kubki, naczynia
na cukier, wiaderka do kostek lodu, talerze do ciasta, talerze, wazony,
dzieła sztuki ze szkła, 35 importowe, eksportowe i handlowe usługi
pośrednictwa związane ze sprzedażą oraz usługi sprzedaży w tym
wysyłkowej, artykułów gospodarstwa domowego oraz przyborów
i akcesoriów kuchennych, m.in. ze szkła, porcelany i wyrobów ceramicznych, tekstyliów i wyrobów włókienniczych świadczone także
online, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe w zakresie artykułów gospodarstwa domowego oraz przyborów i akcesoriów kuchennych.
(111) 330446
(220) 2019 09 17
(210) 504525
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) SAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FOODS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCELIO
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(540)

(591) złoty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 nasiona przetworzone, nasiona jadalne, jadalne nasiona słonecznika, suche nasiona roślin strączkowych, chipsy owocowe,
chipsy warzywne, chipsy sojowe, przekąski na bazie orzechów, przekąski z owoców, przekąski z warzyw, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie owoców suszonych, owoce suszone,
mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sojowe, mleko
z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, batony na bazie orzechów i nasion, 30 wyroby i produkty zbożowe, mąka, makarony,
pochodne ryżu takie jak: płatki ryżowe, ryż dmuchany, skrobia ryżowa,
makaron ryżowy, kaszka z mąki ryżowej, mieszanki zbożowo-ryżowe,
kasze i mieszanki z owocami i warzywami, płatki zbożowe z otrębami,
z amarantusem. z owocami suszonymi i liofilizowanymi, płatki owsiane, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub owoców suszonych (granola), kukurydza prażona (popcorn), owsianka, owsianka bezglutenowa, płatki śniadaniowe, zbożowe artykuły śniadaniowe: mieszanki
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
produkty śniadaniowe zbożowe z dodatkami owoców, mleka, ekstrudatu zbożowego, ekstrudaty zbożowe z ziaren żyta, pszenicy, amarantusa, siemienia lnianego z dodatkiem błonnika, wyroby zbożowe ekspandowane i ekstrudowane: produkty zbożowe z dodatkiem
elementów ekstrudowanych, mieszanki i produkty z ziaren ekspandowanych, produkty zbożowe z probiotykami w postaci wyselekcjonowanych kultur bakteryjnych lub drożdży, żywność funkcjonalna
i wzbogacona w postaci produktów wzbogaconych w nienasycone
kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, skrobię, witaminy i składniki
mineralne, probiotyki i prebiotyki oraz w postaci produktów zawierających obniżoną zawartość cholesterolu, nisko sodowych, niskoenergetycznych: musli na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, musli składające się głównie z preparatów zbożowych chipsy
jako produkty zbożowe, chipsy kukurydziane, chipsy ryżowe, przekąski błonnikowe, przekąski zbożowe, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski wieloziarniste: przekąski kukurydziane,
przekąski na bazie zbóż, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z musli: przekąski
z mąki zbożowej, sojowej, kukurydzianej, ziemniaczanej, chrupki
na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, chrupki ryżowe w kształcie kulek, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, batony jako
wyroby cukiernicze na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batony zbożowe, batoniki musli,
batoniki owsiane, batony spożywcze na bazie zbóż, batoniki zbożowe
będące zamiennikami posiłków, produkty zbożowe w postaci batonów, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony bezglutenowe,
preparaty zbożowe składające się z otrębów z owsa, krakersy, krakersy
z preparatów zbożowych, krakersy ryżowe, wafle pełnoziarniste, wyroby piekarnicze, bułki, chleb, chleb bezglutenowy, chleb z ziarnami, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciastka
ryżowe, ciastka owsiane, kruche ciastka (herbatniki), herbatniki zbożowe, ciastka zbożowe wypiekane z płatkami i owocami, produkty żywnościowe z ryżu, gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, gotowe
potrawy zawierające ryż, gotowe potrawy zawierające makaron, ryż
z warzywami i wołowiną (bibimbap), gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, ryż kleisty zawijany w liście bambusowe, mrożone
posiłki składające się z ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się
z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryby lub warzyw, gotowe desery (wyroby piekarnicze), przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa, przetworzone nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności i napojów, suszone ziarna pełnego zboża,
konserwowane ziarna pełnego zboża: gotowane ziarna pełnego zboża, 31 nieprzetworzone ziarna do jedzenia, nieprzetworzona gryka,
nieprzetworzona komosa ryżowa, kukurydza, orzechy, otręby zbożo-
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we, 32 soki owocowe, soki warzywne, syropy, napoje na bazie owoców, napoje na bazie warzyw, napoje na bazie orzechów i soi, napoje
proteinowe, napoje dla sportowców, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje na bazie owsa, napoje na bazie ryżu, napoje
na bazie soi, napoje na bazie gryki, 35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu oraz rozpowszechnianie reklam
na rzecz osób trzecich przez Internet z branży związanej z artykułami
spożywczymi, pokazy towarów na portalu internetowym, publikowanie tekstów reklamowych dotyczących branży artykułów spożywczych, organizowanie targów i wystaw handlowych lub reklamowych
dotyczących branży artykułów spożywczych, usługi w zakresie handlu
i usługi w zakresie informacji dla konsumentów zwłaszcza usługi handlu detalicznego i hurtowego w sklepach, za pośrednictwem katalogów, środków komunikacji elektronicznej, Internetu (sklepy internetowe) z branży artykułów spożywczych, w szczególności: nasiona
przetworzone: nasiona jadalne, jadalne nasiona słonecznika, suche
nasiona roślin strączkowych, chipsy owocowe, chipsy warzywne: chipsy sojowe, przekąski na bazie orzechów, przekąski z owoców, przekąski
z warzyw, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie owoców suszonych, owoce suszone, mleko kokosowe:
mleko kokosowe do celów kulinarnych: mleko migdałowe: mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko
ryżowe do celów kulinarnych, mleko sojowe, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, napoje
na bazie mleka kokosowego: napoje na bazie mleka migdałowego,
napoje na bazie mleka orzechowego, wyroby i produkty zbożowe,
mąka. makarony, pochodne ryżu takie jak: płatki ryżowe, ryż dmuchany, skrobia ryżowa, makaron ryżowy, kaszka z mąki ryżowej, mieszanki
zbożowo-ryżowe: kasze i mieszanki z owocami i warzywami, płatki
zbożowe z otrębami, z amarantusem, z owocami suszonymi i liofilizowanymi, płatki owsiane, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub
owoców suszonych (granola): kukurydza prażona (popcorn), owsianka,
owsianka bezglutenowa, płatki śniadaniowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych
i suszonych owoców, produkty śniadaniowe zbożowe z dodatkami
owoców, mleka, ekstrudatu zbożowego, ekstrudaty zbożowe z ziaren
żyta, pszenicy, amarantusa, siemienia lnianego z dodatkiem błonnika,
wyroby zbożowe ekspandowane i ekstrudowane, produkty zbożowe
z dodatkiem elementów ekstrudowanych: mieszanki i produkty z ziaren ekspandowanych, produkty zbożowe z probiotykami w postaci
wyselekcjonowanych kultur bakteryjnych lub drożdży, żywność funkcjonalna i wzbogacona w postaci produktów wzbogaconych w nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, skrobię, witaminy
i składniki mineralne, probiotyki i prebiotyki oraz w postaci produktów
zawierających obniżoną zawartość cholesterolu, niskosodowych, niskoenergetycznych, musli na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, musli składające się głównie z preparatów zbożowych
chipsy jako produkty zbożowe, chipsy kukurydziane, chipsy ryżowe,
przekąski błonnikowe, przekąski zbożowe, przekąski wykonane z ryżu,
przekąski na bazie ryżu, przekąski wieloziarniste, przekąski kukurydziane, przekąski na bazie zbóż, przekąski w postaci ciast owocowych,
przekąski z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z musli,
przekąski z mąki zbożowej, sojowej, kukurydzianej, ziemniaczanej,
chrupki na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego,
chrupki ryżowe w kształcie kulek, chrupki z pełnego ziarna pszenicy,
batony jako wyroby cukiernicze na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batony zbożowe, batoniki musii, batoniki owsiane, batony spożywcze na bazie zbóż,
batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, produkty zbożowe
w postaci batonów, batony na bazie orzechów i nasion, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony bezglutenowe, preparaty zbożowe
składające się z otrębów z owsa, krakersy, krakersy z preparatów zbożowych, krakersy ryżowe, wafle pełnoziarniste, wyroby piekarnicze,
bułki, chleb, chleb bezglutenowy, chleb z ziarnami, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciastka ryżowe, ciastka owsiane, kruche ciastka (herbatniki), herbatniki zbożowe, ciastka
zbożowe wypiekane z płatkami i owocami, produkty żywnościowe
z ryżu, gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające ryż, gotowe potrawy zawierające makaron, ryż z warzywami
i wołowiną (bibimbap), gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, ryż kleisty zawijany w liście bambusowe, mrożone posiłki składające się z ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw: zapakowane zestawy obiadowe
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składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryby lub warzyw,
gotowe desery (wyroby piekarnicze), przetworzone nasiona do użytku
jako przyprawa, przetworzone nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności i napojów, suszone ziarna pełnego zboża, konserwowane ziarna pełnego zboża, gotowane ziarna pełnego zboża, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona
komosa ryżowa, kukurydza, orzechy, otręby zbożowe, soki owocowe,
soki warzywne, syropy, napoje na bazie owoców, napoje na bazie warzyw, napoje na bazie orzechów i soi, napoje proteinowe, napoje dla
sportowców, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje
na bazie owsa, napoje na bazie ryżu, napoje na bazie soi, napoje na bazie gryki, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie
z rabatowych kart członkowskich.

(111) 330447
(220) 2019 09 17
(210) 504534
(151) 2020 02 28
(441) 2019 10 28
(732) CHORZEWSKI GRZEGORZ BIOGENET, Józefów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) innubio
(540)

(591) niebieski, czerwony, szary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 42 wynajem sprzętu do przetwarzania danych, chmura obliczeniowa, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, przechowywanie danych elektronicznych.
(111) 330448
(220) 2019 09 18
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) PROKOP FILIP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCALE
(540)

(210) 504561

(591) szary, niebieski
(531) 25.07.05, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, sprzedaż detaliczna
i hurtowa materiałów budowlanych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, reklama, marketing,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej, usługi reklamowe
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, administrowanie programami lojalności konsumenta, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, 36 agencja nieruchomości, organizowanie finansowania projektów budowanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, usługi finansowe doty-
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czące przygotowywania transakcji sprzedaży obiektów budowlanych,
37 usługi napraw budowlanych, usługi instalacyjne, usługi budowlane
w szczególności przebudowa lub remont, usługi budowlane związane
ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym
jednorodzinnych, wielorodzinnych, włączając wieżowce, usługi budowlane związane ze wznoszeniem szpitali, szkół, budynków przemysłowych, hoteli, sklepów, centrów handlowych, restauracji, budynków
lotnisk, krytych obiektów sportowych, garaży, włączając podziemne,
magazynów, usługi budowlane związane z budową dróg kołowych
i szynowych, w tym budowa dróg, ulic, autostrad, chodników, ścieżek
dla pieszych i rowerzystów, roboty nawierzchniowe na autostradach,
ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub w tunelach, roboty związane z budową pasów startowych oraz płyt lotniskowych, budowa
kolei podziemnych, przejść podziemnych, mostów, wiaduktów, estakad drogowych, kładek dla pieszych, tuneli, usługi rozbiórki i przygotowywania terenu pod budowę, w tym burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych, roboty ziemne, odwadnianie terenu,
drenowanie terenów, usługi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji budowlanych, w tym cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, dźwigowych,
schodów ruchomych, drzwi automatycznych i obrotowych, anten, instalacji odgromowej, izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej, instalacji przeciwpożarowego systemu zraszającego, instalacji
alarmowych i pozostałych instalacji elektrycznych, usługi w zakresie
wykończeniowych robót budowlanych, w tym tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie, malowanie,
szklenie, układanie płytek podłogowych i ściennych ceramicznych,
betonowych lub kamiennych, układanie pokryć dywanowych i parkietów, cyklinowanie podłóg, zewnętrzne mycie budynków, usługi
w zakresie specjalistycznych robót budowlanych, w tym wykonywanie
konstrukcji i pokryć dachowych, instalowanie rynien i rur spustowych,
budowa fundamentów, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, dźwiękochłonnych, systemów oświetleniowych, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego,
43 hotele, domy turystyczne, motele, pensjonaty, hotele dla zwierząt,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach,
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], organizowanie i zakwaterowanie na obozach wakacyjnych, wynajmowanie sal
na posiedzenia [mityngi, narady], bary szybkiej obsługi [snack-bary],
kafeterie, bufety, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi barowe, wynajem urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wypożyczanie urządzeń
do gotowania, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów.

(111) 330449
(220) 2019 09 18
(210) 504567
(151) 2020 03 12
(441) 2019 10 21
(732) HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SELLESTO
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 330450
(220) 2019 09 18
(210) 504568
(151) 2020 03 16
(441) 2019 10 28
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) verva
(540)

(591) granatowy, czerwony
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 batony energetyczne, batony proteinowe.
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(111) 330451
(220) 2011 02 24
(210) 381827
(151) 2020 04 20
(441) 2011 06 06
(732) KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMPUTRONIK I KOMPUTRONIK.PL DORADZIMY, PODPOWIEMY
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery, sprzęt przetwarzający dane, ładowalne
oraz stałe (nagrane) oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie wbudowane w urządzenia, sprzęt komputerowy, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, części do komputerów, monitory, drukarki, galanteria komputerowa, urządzenia audio i wideo, czytniki optyczne, interfejsy,
sprzęt do przetwarzania danych, podzespoły, osprzęt komputerowy,
urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, gry komputerowe,
aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, telefony i centrale
telefoniczne, telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, urządzenia do łączności bezprzewodowej, 41 organizowanie
i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, pracowni specjalistycznych w zakresie: komputerowego oprogramowania i sprzętu, produktów oprogramowania komputerowego wykorzystywanych przy
produkcji, handlu, dystrybucji, działalności usługowej, opracowywania i rozwoju systemów oprogramowania komputerowego, wdrożenia oprogramowania wspomagającego zarządzanie, obsługi urządzeń komputerowych, stosowania programów oraz zintegrowanych
systemów komputerowych, szkolenia związane z produktami oprogramowania komputerowego, wydawanie tekstów innych niż reklamowe z dziedziny komputerów oraz programów komputerowych,
42 usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej oraz
instalacji i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi
internetowe: rejestracja i utrzymywanie serwerów wirtualnych, kont
poczty elektronicznej, serwisów internetowych, usługi opracowywania, integracji, oceny, rozwoju, doradztwa i wdrażania w zakresie:
komputerowego oprogramowania, sprzętu i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, systemów opracowania danych i sieci komputerowych, serwisów internetowych, oprogramowania wspierającego zarządzanie, badania, projektowanie i rozwój komputerowego
oprogramowania i sprzętu, programów komputerowych, wynajem,
leasing oraz aktualizacja komputerowego sprzętu oraz oprogramowania, w tym poprzez sieć Internet (oprogramowanie na żądanie).
(111) 330452
(220) 2014 02 24
(210) 425202
(151) 2020 04 17
(441) 2014 06 09
(732) KOMOZJA FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMOZJA FAMILY glass ornaments
(540)

(531) 02.01.25, 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 21 wyroby szklane malowane, dzieła sztuki ze szkła,
figurki ze szkła, pudełka szklane, statuetki ze szkła, szkło sproszkowane do dekoracji, 28 dzwonki na choinkę, ozdoby choinkowe
z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, śnieżne kule,
uchwyty do świeczek choinkowych, śnieg sztuczny na choinki, 35
agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
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reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży wyrobów z papieru i kartonu: pudełek
kartonowych lub papierowych, kokard papierowych, papieru do pakowania lub zawijania, torebek do pakowania jako kopert lub woreczków z papieru, katalogów, wyrobów szklanych oraz wyrobów
szklanych malowanych: dzieł sztuki ze szkła, figurek ze szkła, pudełek
szklanych, statuetek ze szkła, szkła sproszkowanego do dekoracji,
ozdób choinkowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni z wyrobami z papieru i kartonu: pudełek kartonowych lub papierowych, kokard papierowych, papieru
do pakowania lub zawijania, torebek do pakowania jako kopert lub
woreczków z papieru, katalogów, wyrobów szklanych oraz wyrobów
szklanych malowanych: dzieł sztuki ze szkła, figurek ze szkła, pudełek szklanych, statuetek ze szkła, szkła sproszkowanego do dekoracji,
ozdób choinkowych .

(111) 330453
(220) 2015 06 30
(210) 444262
(151) 2019 06 17
(441) 2015 10 12
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plus minus
(540)

(591) złoty, biały
(531) 27.05.01, 01.15.11, 29.01.02
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych
nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku
i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów prawnych,, 16 dzienniki,
gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały
piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące promocji i reklam
prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych
w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, telemarketing,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych
danych, wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów
reklamowych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, usługi finansowe, 38 usługi z zakresu agencji informacyjnych, serwis internetowy, usługi telekonferencji i wideokonferencji, usługi agencji prasowych, transmisja przez telewizję
kablową, transmisja programów radiowych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi multimedialne, 41 usługi zakresu publikowania tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek, druków, dzienników,
czasopism i dodatków do nich. fotografii, poradników, broszur, materiałów reklamowych i instruktażowych, szkoleniowych, map, atlasów, organizowanie i obsługa prasowa sympozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych,
sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach
politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, organizacja i obsługa kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów,
usługi z zakresu edukacji i nauczania, nauczanie korespondencyjne,
informacje edukacyjne, nagrywanie (filmowanie) materiałów wideo
na nośnikach do rejestracji dźwięku i obrazu, 42 usługi w zakresie in-
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formatyki: konwersja danych i dokumentów na formę elektroniczną,
opracowywanie i administrowanie stronami internetowymi dla osób
trzecich, prowadzenie portalu internetowego, opracowanie i gromadzenie informacji o pogodzie, modzie, wzornictwie, wyposażeniu
wnętrz, 45 porady prawne, badania prawne, zarządzanie prawami
autorskimi.

(111) 330454
(220) 2015 11 26
(210) 449707
(151) 2020 04 15
(441) 2016 02 29
(732) SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH PROMET, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMET
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne oraz urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, w tym zwłaszcza: przyciski sterownicze, przyciski sterownicze powrotne, przyciski sterownicze pokrętne, przyciski sterownicze zamkowe, przyciski sterownicze podświetlane, przyciski
wandaloodporne, przyciski dłoniowe ryglowane awaryjne, napędy
przycisków sterowniczych, elementy łączeniowe przycisków sterowniczych, elementy podświetlające przycisków sterowniczych, akcesoria do przycisków sterowniczych, lampki sygnalizacyjne, lampki
sygnalizacyjne diodowe, lampki sygnalizacyjne żarówkowe, wskaźniki sygnalizacyjne diodowe, wskaźniki z wyświetlaczem TFT, sygnalizatory dźwiękowe, mierniki tablicowe cyfrowe, kasety sterownicze
do instalacji elektrycznych i maszyn, łączniki krańcowe, łączniki miniaturowe, łączniki dźwigienkowe, łączniki linkowe, łączniki miniaturowe z napędem ręcznym, łączniki krzywkowe, łączniki do wbudowania, ręczne ostrzegacze pożarowe, przyciski oddymiania, przyciski
blokowane, 35 agencje eksportowo-importowe, eksport, import,
sprzedaż hurtowa i detaliczna także w sieci lokali oraz za pośrednictwem Internetu urządzeń i przyrządów: pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych oraz urządzeń i przyrządów do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, 36 dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa hal produkcyjnych, wynajmowanie powierzchni biurowych,
37 wykonywanie i regeneracja form wtryskowych i odlewniczych,
wykonywanie i regeneracja narzędzi do obróbki plastycznej, 42 badania techniczne, opracowanie projektów technicznych, pomiary
wielkości elektrycznych i geometrycznych, prace badawczo-rozwojowe, projektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe, 44 usługi
rehabilitacyjne dla osób niewidomych i innych niepełnosprawnych.
(111) 330455
(220) 2015 10 06
(210) 447788
(151) 2020 04 14
(441) 2016 01 04
(732) ELMARK AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUGGED.COM.PL
(540)

(591) czarny, biały, ciemnożółty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi serwisowe, montaż, kompletacja, uruchamianie
urządzeń i procesów z zakresu techniki komputerowej i automatyki
przemysłowej, 41 szkolenia zawodowe w zakresie obsługi i oprogramowania sterowników, paneli operacyjnych, przemysłowych sieci
komunikacyjnych oraz oprogramowania wizualizacyjnego.
(111) 330456
(220) 2018 09 17
(210) 490637
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 16
(732) WYDAWNICTWO WĘDKARSKI ŚWIAT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Wędkarski Świat
(510), (511) 9 e-booki, elektroniczne nośniki informacji, 16 książki,
wydawnictwa prasowe, czasopisma, gazety, magazyny, periodyki,
25 odzież, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt i akcesoria
wędkarskie, 35 sprzedaż stacjonarna i przez Internet książek, wydawnictw prasowych, czasopism, gazet, magazynów, periodyków,
w tym w postaci elektronicznych nośników informacji, sprzedaż stacjonarna i przez Internet materiałów multimedialnych, audio i wideo,
w tym w postaci elektronicznych nośników informacji, sprzedaż stacjonarna i przez Internet odzieży, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, sprzedaż stacjonarna i przez Internet łodzi, silników do łodzi,
sprzętu i akcesoriów wędkarskich, reklama, promocja i marketing,
38 transmisja danych, dźwięku i obrazu za pośrednictwem Internetu
i środków elektronicznych, telewizja internetowa, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 39 wypożyczanie łodzi i silników
do łodzi, usługi biura podróży związane z turystyką wędkarską, 41
publikowanie, w tym on-line, usługi wydawania książek, czasopism,
periodyków i innych publikacji, elektroniczna publikacja tekstów
w Internecie, usługi w zakresie publikowania cyfrowych materiałów
multimedialnych, audio i wideo, prowadzenie serwisu internetowego, dostarczanie newsletterów, organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń, webinariów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych.
(111) 330457
(220) 2016 05 16 K
(210) 484893
(151) 2019 04 15
(441) 2018 08 27
(732) Amazon Technologies, Inc., Waszyngton (USA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAPPY BELLY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], białko do celów kulinarnych, mleko albuminowe, alginiany do celów kulinarnych,
migdały mielone, aloes spożywczy, anchois, szpik kostny zwierzęcy
jadalny, przecier jabłkowy, bekon, fasolka konserwowa, kaszanka,
olej kostny, jadalny, wywar, bulion, koncentraty rosołowe, masło,
krem na bazie masła, kawior, mięso i wędliny, produkty serowarskie,
małże [nieżywej, masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy],
wiórki kokosowe, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych],
olej kokosowy, owoce gotowane, mleko skondensowane, olej kukurydziany: sos żurawinowy [kompot], raki, nieżywe, śmietana [produkty mleczarskiej, krokiety, skorupiaki, nieżywe, zsiadłe mleko, daktyle,
jadalne gniazda ptaków, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, jaja, pasty
do chleba zawierające tłuszcz, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, filety rybne, mączka rybna do spożycia przez ludzi, przeciery
rybne, ryby, nieżywe, ryby konserwowane, ryby w puszkach, żywność przygotowywana z ryb, kandyzowane owoce, mrożone owoce,
przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, galaretki owocowe,
skórki owocowe, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu: miąższ owoców, sałatki owocowe, owoce gotowane, owoce
puszkowane, dziczyzna, nieżywa, żelatyna, korniszony, dżem imbirowy. szynka, śledzie: hummus [pasta z ciecierzycy], klej rybi spożywczy, dżemy, galaretki, kefir [napój mleczny], kimchi [kiszone warzywa], kumys [napój mleczny], smalec, lecytyna do celów kulinarnych,
soczewica konserwowana, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, wątroba, pasztet z wątróbki, homary, nieżywe, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, margaryna, marmolada, mięso i wędliny,
ekstrakty mięsne, galarety mięsne, mięso konserwowane, mięso,
puszkowane [konserwy], mleko, napoje mleczne z przewagą mleka,
enzymy mlekowe do celów spożywczych, mleczne produkty, koktajle mleczne, grzyby konserwowane, małże, nieżywe, koktajle jajeczne
bezalkoholowe, orzechy preparowane, olej z oliwek jadalny, oliwki
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konserwowane, cebula konserwowana, ostrygi, nieżywe, olej z orzecha palmowego do żywności, olej palmowy jadalny, masło arachidowe, orzechy ziemne przetworzone, groszek konserwowy, pektyna
do celów kulinarnych, piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym
sosie musztardowym], pikle, pyłki kwiatowe jako żywność, wieprzowina, chipsy ziemniaczane, płatki ziemniaczane, ziemniaki smażone
w cieście: drób, nieżywy, jaja w proszku, krewetki różowe [nieżywej,
bulion (składniki do produkcji bulionu), zupy (składniki do sporządzania zup), czosnek (konserwowy), ikra rybia przetworzona, nasiona
przetworzone, nasiona słonecznika przetworzone, mleko sfermentowane, rodzynki, olej rzepakowy jadalny, podpuszczka, riażenka [prażone zsiadłe mleko], łosoś, ryby solone, mięso solone, sardynki, kapusta kwaszona, kiełbasy, kiełbaski w cieście, strzykwy, nieżywe,
ekstrakty alg do celów spożywczych, olej sezamowy, małże (mięczaki), nieżywe, krewetki (nieżywe), poczwarki jedwabnika jadalne, kwaśna śmietana, jaja ślimacze, jadalne, zupy, soja konserwowa do użytku spożywczego, mleko sojowe [substytut mleka], langusty, nieżywe,
łój spożywczy, olej słonecznikowy do celów spożywczych, tahini
[pasta z ziarna sezamowego], opiekane wodorosty, tofu, sok pomidorowy do gotowania, przecier pomidorowy, flaki, trufle konserwowane, tuńczyk, soki warzywne do gotowania, przeciery warzywne,
sałatki warzywne, przetwory do zup jarzynowych, warzywa gotowane, warzywa suszone, konserwowane warzywa, warzywa puszkowane, serwatka, bita śmietana, białka jajek, jogurt, żółtka jajek, 30 kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody spożywcze, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, ziele angielskie, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, pasta migdałowa anyż, preparaty
aromatyczne do żywności, kawa nienaturalna, proszek do pieczenia
soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka jęczmienna, mączka z roślin strączkowych, ocet piwny, środki wiążące
do lodów spożywczych, chleb, bułki, bułka tarta: bułeczki słodkie,
lukier do ciast, ciasto w proszku, ciasta, wyroby cukiernicze, kapary,
karmelki [cukierki], sól selerowa, batony zbożowe, przekąski na bazie
zbóż, preparaty zbożowe: cheeseburgery [kanapki], guma do żucia,
cykoria [substytut kawy], chipsy [produkty zbożowe], czekolada, czekolada pitna, napoje czekoladowe z mlekiem, musy czekoladowe,
chow-chow [przyprawa], chutney [przyprawa], cynamon [przyprawa], goździki [przyprawa], kakao, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem, kawa, napoje na bazie kawy, napoje kawowe
z mlekiem, aromaty kawowe, przyprawy, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, herbatniki, sól
kuchenna: płatki kukurydziane, mąka kukurydziana, kukurydza mielona, kukurydza palona, kuskus [kasza], krakersy, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, jęczmień gnieciony, owies gnieciony,
curry [przyprawa], krem jajeczny [custard], musy deserowe, ciasto
[masa do pieczenia], sosy sałatkowe, lody, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, potrawy
na bazie mąki, enzymy do ciast, aromaty inne niż oleje esencyjne,
dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, aromaty
do ciast, inne niż olejki eteryczne, mąka mielona (produkty z-), pomadki [cukierki], jogurt mrożony [lody spożywcze], sosy owocowe,
owocowe (galaretki-) [słodycze], zioła konserwowane [przyprawy],
imbir [przyprawa], piernik, glukoza do celów kulinarnych, dodatki
glutenowe do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, syropy i melasa, kasze spożywcze, kleik spożywczy na bazie mleka,
chałwa, glazury do szynki, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, kasza kukurydziana, kasza kukurydziana, miód, jęczmień łuskany, owies
łuskany, lody, lód, lód naturalny lub sztuczny, herbata mrożona, napary, inne niż do celów leczniczych, keczup, zaczyn, siemię lniane
do celów spożywczych dla ludzi, lukrecja [cukiernictwo], pastylki
[wyroby cukiernicze], makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], słód (herbatniki-), ekstrakt słodu do celów spożywczych, słód
do celów spożywczych, maltoza, marynaty, marcepan, majonez,
mąka, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa, do celów gospodarstwa domowego, mięta do wyrobów cukierniczych, syropy i melasa, muesli, musztarda, mąka gorczycowa, słodziki naturalne, gotowe potrawy na bazie makaronu,
makaron [noodle], gałka muszkatołowa, produkty spożywcze na bazie owsa, płatki owsiane, mąka owsiana, cukier palmowy, naleśniki,
makarony, sosy do makaronów, paszteciki, ciastka, drożdżówki, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, pieprz, cukierki
z mięty pieprzowej, papryka [przyprawy], pesto [sos], herbatniki petit-beurre, ptifurki [ciasteczka], placki, pizza, kukurydza prażona [po-
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pcorn], mąka ziemniaczana, proszki do sporządzania lodów, pralinki,
bila śmietana (preparaty usztywniające do-), puddingi, quiche, pierożki ravioli, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ryż, przekąski
na bazie ryżu, wafle ryżowe, mleczko pszczele, suchary, szafran
[przyprawa], sago, sól do konserwowania żywności, kanapki, sosy
[przyprawy], produkty wiążące do kiełbas, woda morska do gotowania, przyprawy korzenne, zioła do celów spożywczych, kasza manna,
sorbety [lody], pasta z soi [przyprawy], mąka sojowa, sos sojowy, spaghetti, przyprawy, sajgonki, anyż gwiaździsty, skrobia do celów spożywczych, pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], cukier, sushi,
wyroby cukiernicze, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie), tapioka, mąka z tapioki, tarty (z owocami), herbata, napoje
na bazie herbaty, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, sosy pomidorowe, tortille, kurkuma, chleb bezdrożdżowy, kawa niepalona, wanilia [aromat], wanilina [substytut
wanilii], preparaty roślinne zastępujące kawę, wermiszel [makaron],
ocet, gofry, mąka pszenna, kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, drożdże, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne
rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, wodorosty spożywcze dla
ludzi lub zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], migdały [owoce],
aloes [roślina], karmy i pasze dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej
[w stanie surowym], jęczmień, fasola, świeża, burak, jagody, świeże
owoce, napoje dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, otręby
zbożowe, otręby [pokarm dla zwierząt], zboże w ziarnach nieprzetworzone, kasztany jadalne świeże, korzenie cykorii, cykoria świeża,
drzewka świąteczne [choinki], owoce cytrusowe świeże, ziarno kakaowe w stanie surowym, łupiny orzechów kokosowych, orzechy kokosowe, orzechy koli, kopra, ogórki świeże: ości mątwy dla ptactwa,
suchary dla psów, wysłodziny, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
ryby żywe, mączka rybna na pasze dla zwierząt, kwiaty suszone
do dekoracji, kwiaty, karmy i pasze dla zwierząt, owoce świeże, zioła
ogrodowe świeże, ziarna [zboże], ziarno do żywienia zwierząt, winogrona świeże, siano, orzechy laskowe, szyszki chmielowe, chmiel, jagody jałowca, pory świeże, cytryny świeże, soczewica, świeża, sałata,
świeża, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla zwierząt, homary, żywe, chleb świętojański, kukurydza, makuchy z kukurydzy dla bydła, słód dla piwowarstwa i gorzelni, wytłoki
z owoców, cukinie świeże, mączka dla zwierząt, grzyby świeże, małże, żywe, pokrzywy, orzechy, owies, makuchy, oliwki świeże, cebula
świeża [warzywa], pomarańcze, ostrygi, żywe, palmy, palmy [liście
palmowe], orzeszki arachidowe (makuchy z-) dla zwierząt, mączka
z orzechów arachidowych dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże,
groch świeży, papryki [rośliny], pokarm dla zwierząt domowych, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, pyłek [materiał surowy], ziemniaki,
świeże, kora surowa, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren
zbóż jako pasza dla zwierząt, osad gorzelniany [pozostałości w czasie
produkcji wina], rabarbar, mąka z ryżu [pasza], ryż nieprzetworzony,
korzenie jadalne, nasienie żyta, sezam, małże, żywe, jajeczka jedwabników, jedwabniki, darń naturalna, szpinak świeży, trzcina cukrowa,
trufle, świeże, warzywa, świeże, winorośle, pszenica, kiełki pszenicy
jako pasza dla zwierząt, wieńce z kwiatów naturalnych, drożdże jako
pasza dla zwierząt, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, woda gazowana, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, aperitify bezalkoholowe, piwo, brzeczka
piwna, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, chmiel (wyciąg z-) do wytwarzania piwa, soki, owocowe nektary, bezalkoholowe, napój imbirowy, winogrona (moszcz-),
niesfermentowany, napoje izotoniczne, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, woda litowa, piwo słodowe, brzeczka słodowa, mleko migdałowe [napój], woda mineralna [napoje], moszcz,
napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, owoce
(bezalkoholowe napoje z soków-), napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, orszada, pastylki do napojów gazowanych, mleko orzechowe
(napoje bezalkoholowe-), napoje gazowane (proszek do wytwarzania-), woda gazowana (preparaty do produkcji-), preparaty do produkcji napojów, likiery (preparaty do sporządzania-), woda mineralna (produkty do wytwarzania-), sarsaparilla (napoje bezalkoholowe
z-), woda selcerska, napoje na bazie owoców lub warzyw, woda sodowa, sorbety [napoje], syropy do napojów, lemoniady (syropy do-),
woda stołowa, pomidory (sok-) [napój], soki warzywne [napoje],
woda [napoje], napoje serwatkowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), esencje alkoholowe, ekstrakty alkoholowe,
anyżówka [likier], anyżówka [likier], aperitify, arak, gorzkie nalewki,
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brandy, cydr, koktajle, curaçao [likier], alkohole i likiery wspomagające trawienie, destylowane napoje, alkoholowe ekstrakty owocowe,
dżin, miód pitny, kirsz [alkohol na bazie wiśni], likiery, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], miętowy (likier-), gruszecznik
[wino], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, alkohol ryżowy, rum, sake, alkohole wysokoprocentowe [napoje], wódka, whisky, wino, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi handlu detalicznego
i handlu detalicznego online związane ze sprzedażą towarów, takich
jak ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], białko do celów kulinarnych, mleko białkowe, alginiany do celów kulinarnych, migdały,
mielone, aloes przygotowany do spożycia przez ludzi, anchois, przecier jabłkowy, bekon, fasola, konserwowa, kaszanka, olej kostny, jadalny, rosół, koncentraty na rosół, masło, krem na bazie masła, kawior, mięso i wędliny, ser, małże jadalne [nieżywe], masło kakaowe,
masło kokosowe, wiórki kokosowe, tłuszcz kokosowy, olej kokosowy,
kompoty, mleko skondensowane, olej kukurydziany, sos żurawinowy
[kompot], raki, nieżywe, śmietana [nabiał], krokiety, skorupiaki, nieżywe, biały ser, daktyle, jadalne gniazda ptaków, tłuszcze jadalne,
oleje jadalne, jaja, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, surowce
do produkcji tłuszczów jadalnych, filety rybne, potrawy rybne
do spożycia przez ludzi, musy rybne, ryby, nieżywe, ryby, konserwowe, konserwy rybne, żywność przygotowywana z ryb, owoce lukrowane, mrożone owoce, przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe,
galaretki owocowe, skórki owocowe, owoce, konserwowe, owoce
konserwowane w alkoholu, pulpa owocowa, sałatki owocowe, owoce, gotowane, owoce w puszkach, dziczyzna, nieżywa, żelatyna, korniszony, dżem imbirowy, szynka, śledzie, hummus [pasty z grochu
włoskiego], klej rybi do środków spożywczych, dżemy, galaretki spożywcze, kefir [napój mleczny], kimchi [kiszone warzywa], kumys [napój mleczny], smalec, lecytyna do celów kulinarnych, soczewica, konserwowa, olej lniany do celów kulinarnych, wątróbka, pasztet
z wątróbki, homary, nieżywe, chrupki ziemniaczane z niską zawartością tłuszczu, margaryna, marmolada, mięso, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, mięso, konserwowe, mięso, w puszce, mleko, napoje
mleczne, z przeważającą ilością mleka, enzymy mlekowe do celów
spożywczych, produkty mleczne, koktajle mleczne, grzyby, konserwowe, omułki, nieżywe, koktajle jajeczne bezalkoholowe, orzechy,
preparowane, olej z oliwek spożywczy, oliwki, konserwowane, cebule, konserwowane, ostrygi, nieżywe, olej z orzechów palmowych
[żywność], olej palmowy [żywność], masło arachidowe, orzeszki arachidowe, preparowane, groszek, konserwowany, pektyna do celów
kulinarnych, piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie
musztardowym], pikle, pyłki kwiatowe jako żywność, wieprzowina,
chipsy ziemniaczane, płatki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane
w cieście, drób, nieżywy, jaja w proszku, krewetki (nieżywe), preparaty do produkcji bulionów, preparaty do produkcji zup, czosnek konserwowy, przetworzona ikra rybia, ziarna przetworzone, przetworzone ziarna słonecznika, mleko sfermentowane, rodzynki, olej
rzepakowy jadalny, podpuszczka, riażenka [prażone zsiadłe mleko],
łosoś, solone ryby, solone mięso, sardynki, kapusta kwaszona, kiełbaski, kiełbaski w cieście, strzykwy, nieżywe, wyciągi z wodorostów
do celów spożywczych, olej sezamowy, skorupiaki, nieżywe, krewetki, nieżywe, larwy jedwabnika, do spożycia przez ludzi, kwaśna śmietana, jaja ślimaka do celów spożywczych, zupy, soja, konserwowe,
do celów spożywczych, mleko sojowe [substytuty mleka], homary
kręgowe, nieżywe, łój spożywczy, olej słonecznikowy do celów spożywczych, tahini [pasta z ziarna sezamowego], morszczyn opiekany,
tofu, sok pomidorowy do celów kulinarnych, przecier pomidorowy,
flaki, trufle, konserwowe, tuńczyk, soki roślinne do gotowania, przeciery warzywne, sałatki warzywne, zupy jarzynowe, warzywa, gotowane, warzywa, suszone, warzywa, konserwowe, warzywa, w puszce, serwatka, bita śmietana, białka jajek, jogurt, żółtka jajek, ziele
angielskie, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, pasta migdałowa,
anyż, preparaty aromatyczne do żywności, kawa nienaturalna, proszek do pieczenia, soda do pieczenia [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka jęczmienna, mąka z roślin strączkowych, propolis, ocet
piwny, środki wiążące do lodów spożywczych, chleb, bułki, bułka
tarta, bułeczki słodkie, lukier do ciast [lukier], ciasto w proszku, ciasta,
cukierki, kapary, karmelki [słodycze], sól selerowa, batony zbożowe,
przekąski zbożowe, produkty zbożowe, cheeseburgery [kanapki],
guma do żucia, cykoria [substytut kawy], chipsy [wyroby zbożowe],
napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, musy
czekoladowe, chow-chow [przyprawa], sosy chutney [przyprawy],
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cynamon [przyprawa], goździki [przyprawy], kakao, napoje na bazie
kakao, napoje kakaowe z mlekiem, kawa, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, aromaty kawowe [aromaty], przyprawy, słodycze, słodycze do dekoracji choinek, herbatniki, sól kuchenna, płatki kukurydziane, mąka kukurydziana, kukurydza, mielona, kukurydza
prażona, kuskus [kasza manna], krakersy, kamień winny do celów
kulinarnych, jęczmień gnieciony, owies gnieciony, curry [przyprawy],
sos do polewania deserów, musy deserowe [słodycze], ciasto na ciastka, sosy sałatkowe, lody, esencje do artykułów spożywczych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejków eterycznych, żywność na bazie
mąki, enzymy do ciast, aromaty, aromaty inne niż oleje eteryczne,
aromaty, inne niż oleje eteryczne, do napojów, aromaty, inne niż oleje esencjonalne, do ciast, produkty z mąki mielonej, pomadki [cukierki], mrożone jogurty [lodowe wyroby cukiernicze], dżem owocowy
[sosy], galaretki owocowe [wyroby cukiernicze], zioła do celów spożywczych, konserwowe [przyprawy], imbir [przyprawa], pierniki, glukoza do celów kulinarnych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych,
gluten przygotowany jako produkt spożywczy, syrop cukrowy, kasze
spożywcze, kleiki, na bazie mleka, do celów spożywczych, chałwa,
żelatyna do szynki, wysokobiałkowe batony zbożowe, kasza kukurydziana, kasza kukurydziana, miód, jęczmień łuskany, owies łuskany,
lody, lód do napojów chłodzących, lód, naturalny lub sztuczny, mrożona herbata, napary, nielecznicze, keczup [sos], zaczyn drożdżowy,
siemię lniane do spożycia przez ludzi, lukrecja [wyroby cukiernicze],
pastylki [wyroby cukiernicze], makaron, makaroniki [wyroby cukiernicze], herbatniki słodowe, ekstrakt słodowy do celów spożywczych,
słód do spożywania przez ludzi, maltoza, marynaty, marcepan, majonez, mąka, sosy mięsne, mięsa w cieście, środki do zmiękczania mięsa, do celów domowych, mięta do wyrobów cukierniczych, melasa
do celów spożywczych, musli, musztarda, mąka gorczycowa, słodziki
naturalne, potrawy gotowe na bazie makaronu, kluski, gałka muszkatołowa, produkty spożywcze na bazie owsa, płatki owsiane, owsianka, cukier palmowy, naleśniki, makarony, sosy do makaronu, ciasta,
wyroby cukiernicze, ciastka, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, pieprz, cukierki miętowe, pieprz [przyprawy], pesto
[sos], herbatniki petit-beurre, petitki [ciastka], placki, pizze, prażona
kukurydza, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, proszek
do sporządzania lodów, praliny, środki usztywniające do bitej śmietany, puddingi, guiche, pierożki ravioli, przyprawy [przyprawy], ryż,
przekąski na bazie ryżu, ciastka ryżowe, mleczko pszczele, sucharki,
szafran [przyprawy], sago, sól do konserwowania żywności, kanapki,
sosy [przyprawy], zagęszczacze do kiełbasy, woda morska do gotowania, przyprawy, trawa morska [przyprawa], kasza manna, sorbety
[lody], pasta sojowa [przyprawa], mąka sojowa, sos sojowy, spaghetti, przyprawy, sajgonki, anyż gwiaździsty, skrobia do celów przemysłowych, korzenie lukrecji [wyroby cukiernicze], cukier, sushi. słodycze [cukierki], tabule, tacos, tapioka, mąka z tapioki do celów
spożywczych, tarty, herbata, napoje na bazie herbaty, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, sos pomidorowy, tortille, kurkuma do żywności, chleb bezdrożdżowy, kawa niepalona, wanilia [aromat] wanilina [substytut wanilii], preparaty roślinne
zastępujące kawę, makaron nitki, ocet, gofry, mąka pszenna, kiełki
pszeniczne do spożycia przez ludzi, drożdże, algi do spożycia przez
ludzi lub zwierzęta, algarobilla [pasza dla zwierząt], migdały [owoce],
aloes, produkty do tuczenia zwierząt, karma dla zwierząt, piasek aromatyzowany dla zwierząt [ściółka], bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym], jęczmień, fasola, świeża, buraki, jagody, świeże owoce,
napoje dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, otręby, otręby
[pokarm dla zwierząt], zwierzęta hodowlane do reprodukcji, cebulki
kwiatowe, krzewy, ziarna zbóż, nieprzetworzone, kasztany jadalne,
świeże, korzenie cykorii, cykoria (sałata), choinki bożonarodzeniowe,
owoce cytrusowe, ziarno kakaowe w stanie surowym, łupiny orzechów kokosowych, orzechy kokosowe, orzechy koli, kopra, raki,
żywe, skorupiaki, żywe, ogórki, świeże, ości mątwy dla ptactwa, suchary dla psów, wysłodziny, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
jaja do wylęgania, zapłodnione, ryby, żywe, mączka rybna do spożycia przez zwierzęta, mączka lniana [pasza], kwiaty, suszone, do dekorowania, kwiaty, naturalne, pasza, owoce, świeże, zioła ogrodowe,
świeże, ziarna (zboża), ziarno do żywienia zwierząt, winogrona, świeże, kasze dla drobiu, siano, orzechy laskowe, szyszki chmielowe,
chmiel, jagody jałowca, pory, świeże, cytryny, świeże, soczewica,
świeża, sałata zielona, świeża, wapno paszowe, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mączka z nasion lnu jako pasza dla zwierząt, homary, żywe. chleb świętojański, kukurydza, makuchy z kukurydzy dla
bydła, słód dla piwowarstwa i gorzelni, wytłoki z owoców, cukinie
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świeże, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, mączka dla zwierząt, menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], grzybnia do rozmnażania, grzyby, świeże,
mięczaki, żywe, pokrzywy, orzechy [owoce], owies, makuchy, oliwki,
świeże, cebule, warzywa świeże, pomarańcze, ostrygi, palmy żywe,
palmy [liście palmowe], makuchy z orzeszków arachidowych dla
zwierząt, mączka z orzeszków arachidowych dla zwierząt, orzeszki
arachidowe, świeże, groszek, świeży, pieprz [rośliny], karma dla zwierząt domowych, szyszki sosnowe, nasiona roślin, rośliny, rośliny, suszone, do dekoracji, rośliny, pyłki kwiatowe [surowce], ziemniaki,
świeże, drób, żywy, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
jako pasza dla zwierząt, rabarbar, mąka z ryżu [pasza], ryż, nieprzetworzony, korzenie jadalne, krzewy róż, korek jako surowiec, żyto.
strzykwy, żywe, zarodki [botanika], sadzonki, sezam, skorupiaki,
żywe, szpinak, świeży, langusty, żywe, trzcina cukrowa, trufle, świeże,
warzywa, świeże, winorośle, pszenica, kiełki pszenicy jako pasza dla
zwierząt, wieńce z kwiatów naturalnych, drożdże do spożycia przez
zwierzęta, woda gazowana, napoje aloesowe, bezalkoholowe, aperitify, bezalkoholowe, piwo, brzeczka piwna, cydr, bezalkoholowy,
koktajle, bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wyciąg
z chmielu do produkcji piwa, sok owocowy, nektary owocowe, bezalkoholowe, napój imbirowy, moszcz winogronowy, niesfermentowany, napoje izotoniczne, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, woda litowa, piwo słodowe, brzeczka słodowa, mleko
migdałowe [napój], woda mineralna [napoje], moszcz, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe napoje
owocowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, orszada, pastylki
do sporządzania napojów gazowanych, mleko z orzechów arachidowych [napoje bezalkoholowe], proszki do sporządzania napojów gazowanych, preparaty do sporządzania wody gazowanej, preparaty
do produkcji napojów, preparaty do produkcji likierów, preparaty
do produkcji wody mineralnej, sarsaparilla [napój bezalkoholowy],
woda selcerska, napoje na bazie owoców i warzyw, woda sodowa,
sorbety [napoje], syropy do sporządzania napojów, syropy do sporządzania lemoniady, wody stołowe, sok pomidorowy [napój], soki
z warzyw [napoje], woda [napoje], napoje serwatkowe, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piw), napoje alkoholowe zawierające owoce,
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, esencje alkoholowe, ekstrakty
alkoholowe, anyż [likier], anyżówka [likier], aperitify, arak [arak], gorzkie nalewki, brandy, cydr, koktajle, curaçao, alkohole i likiery wspomagające trawienie, napoje alkoholowe destylowane, ekstrakty
owocowe, alkoholowe, dżin, miód pitny, kirsz [alkohol na bazie wiśni], likiery, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], likiery
miętowe, gruszecznik, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych],
mieszane napoje alkoholowe, inne niż na bazie piwa, alkohol z ryżu,
rum, sake, alkohole wysokoprocentowe [napoje], wódka, whisky,
wino, zarządzanie sklepem detalicznym i/lub supermarketem, usługi
sklepów detalicznych w dziedzinie żywności świeżej i preparowanej,
kosmetyków, artykułów do czyszczenia, artykułów upiększających,
produktów toaletowych, produktów dla zwierząt domowych, żywności dla zwierząt domowych, chusteczek, papieru toaletowego, serwetek, konsumencki program lojalnościowy z nagrodami dla nabywców, usługi informacyjne i doradcze, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kafeterie [bufety],
kafeterie [bufety], stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie dozowników wody pitnej, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, bary szybkie] obsługi [snack-bary],
usługi rezerwacji pokojów, usługi restauracyjne, usługi barów przekąskowych, kawiarni i kawiarni oraz restauracji z jedzeniem na wynos
i restauracji z jedzeniem na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie żywności i napojów na wynos, udostępnianie informacji online w dziedzinie gotowania, przygotowywania żywności, win, łączenia wina
i potraw, składników i przepisów, udostępnianie informacji online
w dziedzinie restauracji i lokalnej żywności i napojów.

(111) 330458
(220) 2011 12 30
(210) 394648
(151) 2020 04 24
(441) 2012 04 10
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO
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(540)

(591) biały, szary, ciemnoszary, czarny
(531) 25.05.05, 25.07.01, 25.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, wkłady klejowe przeznaczone dla przemysłu, preparaty
do hartowania i lutowania metali, kleje (spoiwa) przeznaczone dla
przemysłu, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne
i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe,
kasy pancerne, rudy (kruszce), statuetki z metali nieszlachetnych, taśmy metalowe do ładunków, imadła warsztatowe metalowe, zasuwy
metalowe, zamki na zasuwy, sworznie metalowe, metalowe zamknięcia do pudełek, metalowe kasetki na pieniądze, łańcuchy metalowe, zaciski do kabli lub rur metalowe, haki metalowe do wieszania odzieży, złącza metalowe do łańcuchów, dzwonki nieelektryczne,
odrzwia metalowe, zamknięcia drzwi (nieelektryczne), metalowy
osprzęt do drzwi metalowych, futryny do drzwi metalowe, klamki
do drzwi metalowe, kołatki metalowe do drzwi, urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, skrobaczki do obuwia umieszczane
przed drzwiami, metalowe ograniczniki do drzwi, usztywniacze metalowe, metalowe okucia budowlane, metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, okucia metalowe do mebli, okucia
metalowe do okien, kraty i ruszty metalowe, drobnica żelazna, zawiasy metalowe, haki metalowe, raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, metalowe bransoletki identyfikacyjne dla szpitali, tabliczki identyfikacyjne metalowe, metalowe okucia drzwiowe,
klucze, kółka metalowe do kluczy, rękojeści noży metalowe, gałki
metalowe, uchwyty metalowe, drabiny metalowe, skrzynki na listy
metalowe, metalowe obejmy, metalowe zawiesia do przenoszenia
ładunków, metalowe pasy do przenoszenia ładunków, zamki metalowe inne niż elektryczne, zamki do toreb metalowe, zamki metalowe
do pojazdów, skarbonki metalowe, gwoździe, smarowniczki, tablice
rejestracyjne metalowe, kłódki, kabiny stosowane przy malowaniu
za pomocą rozpylaczy metalowe, pierścienie metalowe, nity metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, łańcuchy zabezpieczające metalowe, śruby metalowe, kapsle do korkowania metalowe,
plomby, uszczelki ołowiane, drut do lutowania metalowy, zamki
sprężynowe, sprężyny (drobnica metalowa), metalowe skrzynki
na narzędzia (puste), skrzynki metalowe, rączki do narzędzi metalowe, liny stalowe, kłódki szyfrowe, metalowe linki rowerowe, wkładki
profilowe metalowe, kastry metalowe, kątowniki budowlane metalowe, kątowniki metalowe, stoły warsztatowe, stal narzędziowa, stal
ostrzowa, 7 obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, wiertarki, wiertarko – wkrętarki, młotkowiertarki, szlifierki, opalarki, pilarki, wkrętaki akumulatorowe, wkrętarki, piły wyrzynarki, zszywacze
elektryczne, mieszarki do masy gipsowej, frezarki, przecinarki, odkurzacze, gwoździarki, wiertła jako części maszyn, maszynowe piły
otwornice, tarcze jako części maszyn, dyski jako części maszyn,
szczotki jako części maszyn, kamienie szlifierskie jako części maszyn,
ściernice, frezy, kluczyki do uchwytów wiertarskich, przewody ssące
jako części maszyn, pistolety natryskowe, pistolety do pompowania
kół z manometrem, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do ropowania, pistolety do konserwacji, pistolety do piaskowania, pistolety do mycia na wodę i powietrze, pistolety do mas silikonowych, pistolety pneumatyczne do wtłaczania masy uszczelniającej, pistolety
jako części maszyn, pistolety do malowania, klucze pneumatyczne,
nasadki łożyskowe, palniki gazowe do cięcia, elektryczne maszyny
i urządzenia do czyszczenia, mycia, generatory prądu, maszyny
do grawerowania, gwinciarki [do nakrętek], gwinciarki [do śrub], maszyny do gwintowania, kompresory jako maszyny, krajalnice jako maszyny, ostrza do kosiarek, kosiarki jako maszyny, kosiarki ogrodowe
jako maszyny, obrabiarki do metalu, miksery jako maszyny, młotki
jako części maszyn, młoty elektryczne, młoty mechaniczne, młoty
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pneumatyczne, młoty udarowe, młoty, narzędzia jako części maszyn,
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice jako maszyny, noże jako części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne,
nożyczki elektryczne, ostrza jako części maszyn, maszyny do ostrzenia, stoły jako części maszyn, pasy do kół pasowych, podajniki taśm
jako maszyny, pompy jako maszyny, pompy jako części maszyn lub
silników, pompy powietrzne jako instalacje w warsztatach samochodowych, piły jako maszyny, piły łańcuchowe, podstawy (statywy)
maszyn, polerki jako maszyny i urządzenia elektryczne, awaryjne
agregaty prądotwórcze, przecinarki (obrabiarki), strugarki, świdry
górnicze, świdry wiertnicze jako części maszyn, tokarki jako narzędzia mechaniczne, transportery jako maszyny, ubijaki jako maszyny,
uchwyty jako części maszyn, uchwyty do ostrzy jako części maszyn,
uchwyty wiertarskie jako części maszyn, wyciągi towarowe, wycinarki, wykończarki, wytłaczarki, urządzenia transportowe do załadunku
i wyładunku, maszyny do zawijania, pakowania, zawory jako części
maszyn, urządzenia do ssania powietrza, ostrzarki narzędziowe jako
maszyny, maszyny na sprężone powietrze, podnośniki [windy], podnośniki jako urządzenia, filtry powietrza chłodnic silników, maszyny
do obróbki szkła, rozdrabniarki jako maszyny, tarcze szlifierskie jako
części maszyn, smarownice jako części maszyn, imaki do narzędzi
jako części maszyn, etykieciarki, malaksery, urządzenia do malowania, reduktory ciśnienia jako części maszyn, przekładnie redukcyjne
inne niż do pojazdów lądowych, pierścienie jako części maszyn, przyrządy do lutowania gazowego, lutownice gazowe, rozpylacze jako
maszyny, maszyny do obróbki kamienia, młoty dźwigowe, prostownice wątku jako maszyny, prostownice do blach ( maszyny), mieszadła jako maszyny wyrzynarki, pilarki, myjki ciśnieniowe, kamienie
szlifierskie jako części maszyn, brzeszczoty jako części maszyn, statywy jako części maszyn, akcesoria do pistoletów jako części maszyn,
filtry jako wkłady do maszyn filtrujących, narzędzia pneumatyczne,
rozpieraki jako maszyny, spawarki jako maszyny, urządzenia do spawania elektryczne, aparaty do lutowania elektryczne, lutownice
elektryczne, lampy lutownicze, lampy spawalnicze, 8 narzędzia ręczne, sterowane ręcznie, wyroby nożownicze, broń ręczna, narzędzia
ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze ręczne, narzędzia
do ogrodownictwa ręczne, broń biała (boczna), rozpylacze do środków owadobójczych (narzędzia), szydła, siekiery, siekierki, sierpaki,
wiertła (części narzędzi), wiertła ręczne (narzędzia), ostrza (narzędzia
ręczne), ostrza (broń), ostrza (noże) do strugów, świdry, piły kabłąkowe, oplatarki (narzędzia), żelazka znakujące przez wypalanie, wiertarki piersiowe ręczne, otwieracze do puszek (nieelektryczne), dłutka
do uszczelniania, punktaki (narzędzia ręczne), przecinaki (narzędzia
ręczne), dłuta, rębaki (noże), zaciski ciesielskie i bednarskie, topory
rzeźnicze, kosiarki ręczne (narzędzia), przyrządy do cięcia, wycinarki
(narzędzia), gwintowniki (narzędzia), kopaczki ręczne (narzędzia), koparki do rowów (narzędzia ręczne), ośniki, oprawki wiertarskie (narzędzia), ubijaki do gruntu (narzędzia brukarskie), ostrzarki (ręczne),
rozprężarki (narzędzia ręczne), pilniki (narzędzia), żelazka nieelektryczne, noże do mizdrowania skóry, obudowy do piły ręcznej, narzędzia do zbierania owoców ręczne uruchamiane ręcznie, dłuta wklęsłe
(żłobaki), skrobaczki do czyszczenia dna łodzi (narzędzia), toczaki-kamienie do ostrzenia (narzędzia ręczne), pistolety (narzędzia ręczne),
młotki (narzędzia), pompki ręczne, toporki, noże myśliwskie, dźwigniki sterowane ręcznie (podnośniki), piły wyrzynarki, noże, dłuta
do otworów gniazdowe (przysieki), łapki do wyciągania gwoździ (narzędzia), narzędzia do wyciągania gwoździ, igłowe pilniki, cęgi
do cięcia drutu (narzędzia ręczne), dziurkacze numerujące, żelazka
do strugów, strugi, szczypce, kleszcze, noże ogrodnicze, sekatory,
nożyce ogrodnicze, dziurkacze rewolwerowe (narzędzia), przebijaki
(narzędzia), tarniki, tarki (narzędzia ręczne), koła zapadkowe (części
maszyn), żyletki, nitownice (narzędzia ręczne), młotki nitownicze (narzędzia), gwintownice (narzędzia), śrubokręty, wkrętaki, przyrządy
do ostrzenia, osełki do ostrzenia, tarcze do ostrzenia ręczne, ostrza
nożyc, przyrządy nożycowe ręczne, nożyce, brzeszczoty pił (części
narzędzi ręcznych), ostrza do piły, oprawy do piły ręcznej, piły (narzędzia), noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny, nożyczki, skrobaki (narzędzia), cykliny ręczne (narzędzia), przedłużacze do korb
do gwintowników, łopaty (narzędzia), młoty kowalskie, szpadle (narzędzia), klucze maszynowe stałe (narzędzia), klucze nastawne, szpachle, łopatki (narzędzia), węgielnice (narzędzia), narzędzia do wytłaczania, stemple (narzędzia), młotki kamieniarskie, kamienie
szlifierskie, pokrętki do gwintowników obsługiwane ręcznie, klucze
do gwintowników, przycinarki do rur (narzędzia), przyrządy do cięcia
rur, pincety, osełki, młotki blacharskie, łomy, akcesoria ślusarskie,
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mianowicie podpora teleskopowa, gwintowniki, pokrętło do gwintowników, narzynki, wkrętaki, dobijaki do gwoździ, wycinaki
do otworów, szczotki (narzędzia ręczne), piły do metalu, piły
do drewna, piły specjalne zawarte w tej klasie, piły kątowe, skrzynki
uciosowe, zdzieraki, ściski, kielnie i pace (narzędzia ręczne), narzędzia
ręczne do szkła, narzędzia ręczne do glazury, wyciskacze (narzędzia),
klucze i szczypce do rur, końcówki wkrętakowe, opalarki (narzędzia
ręczne), zestawy kluczy nasadowych, nasadki (narzędzia ręczne), akcesoria do narzędzi ręcznych zawarte w tej klasie (części narzędzi),
klucze (narzędzia ręczne), klucze motoryzacyjne, zszywacze (narzędzia ręczne), smarownice (narzędzia), osprzęt do smarownic (części
narzędzi), lejki i olejarki (narzędzia), odciągarki oleju (narzędzia),
pompy do oleju (narzędzia ręczne), narzędzia wielofunkcyjne ręczne
z wieloma końcówkami o różnej przydatności, imadła, imadła metalowe, pasy monterskie, żelazka elektryczne, narzędzia traserskie
do wyznaczania linii na płaszczyźnie, strugi, dłuta, 9 urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, optyczne, wagowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, urządzenia do gaszenia ognia, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, kwasomierze do akumulatorów, alarmy, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, sygnalizatory akustyczne, dzwonki alarmowe
elektryczne, instalacje elektryczne zapobiegające włamaniu, zamki
elektryczne, baterie do oświetlania, baterie do latarek kieszonkowych, baterie elektryczne, urządzenia do ładowania baterii, wykrywacze (detektory), wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wykrywacze dymu, ściemniacze światła
(regulatory) elektryczne, przyrządy do pomiaru odległości, żelazka
elektryczne, sprawdziany (wzorniki), lasery nie do celów medycznych, przyrządy do niwelacji, łaty i tyczki do niwelacji, niwelatory
(poziomnice), przyrządy do ustalania linii poziomej, miary, narzędzia
pomiarowe specjalne, suwmiarki, linijki (przyrządy miernicze), miarki
(przyrządy miernicze), śruby mikrometryczne do instrumentów
optycznych, mikrometry, wagi, wagi wysokiej dokładności (laboratoryjne), aparatura do precyzyjnych pomiarów, miary zwijane krótkie,
miary składane, taśmy miernicze, łaty murarskie, poziomnice, poziomnice laserowe, manometry, próbniki, wskaźniki nachylenia,
wskaźniki temperatury, ciśnieniomierze, sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia w oponach pojazdów, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki ciśnienia, mierniki ciśnienia, lornetki, lunety, pryzmaty (optyka), odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub
urazami, odzież kuloodporna, ognioodporna, ochronna przed promieniowaniem, środkami chemicznymi, artykuły BHP, kaski ochronne, maski ochronne, osłony do ochrony twarzy robotników, rękawice
do ochrony przed wypadkami, filtry do masek do oddychania, gogle,
maski, kaski, okulary i tarcze spawalnicze, rękawice do ochrony przed
promieniowaniem, rękawice dla nurków, hełmy żołnierskie, wtyczki
i inne kontakty (elektryczne), urządzenia do spawania za pomocą ładunku elektrycznego, elektrody do spawania, złącza do drutów
i przewodów elektrycznych, publikacje elektroniczne, tablice
na ogłoszenia elektroniczne, 11 urządzenia i instalacje do oświetlania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
światła do rowerów, urządzenia do podgrzewania kleju, palniki
do lamp, latarki, latarnie oświetleniowe, zapalniczki do gazu, latarki
kieszonkowe, 12 artykuły motoryzacyjne, części zamienne i części
wyposażenia pojazdów lądowych, części składowe do pojazdów, 16
linijki rysownicze [kreślarskie], ołówki, pędzle, pieczęcie [stemple],
szczotki [pędzle] malarskie, wałki malarskie, wałki do malowania
ścian, ławkowce, rolki (pędzle malarskie), rączki do wałków, folie malarskie do ochrony powierzchni podczas malowania, zestawy malarskie składające się z wałków, pędzli, rolek malarskich, kuwet, taśmy
przylepne materiałów papierniczych lub do użytku domowego podkładku samoprzylepne jako artykuły papiernicze, kleje do materiałów papierniczych lub użytku domowego, kreda do znakowania,
uchwyty do kredy, noże do papieru [artykuły biurowe], wyroby drukarskie zawarte w tej klasie, materiały drukowane, formularze, broszury, katalogi, prospekty, książki, podręczniki, periodyki, kalendarze, almanachy, notatniki, notesy podręczne, publikacje drukowane,
gazety, czasopisma, foldery, indeksy, skorowidze, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, fotografie, grafiki, reprodukcje graficzne, rysunki, odbitki, 17 węże i przewody giętkie niemetalowe,
rury elastyczne niemetalowe, tworzywa sztuczne wyprofilowane
stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, materiały izolacyjne, taśmy izolacyjne, rękawice izolacyjne, 18 puste torby monterskie na narzędzia, 19 materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki
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przenośne niemetalowe, 20 kastry niemetalowe, kratki ochronne,
rączki i rękojeści do narzędzi, sworznie, zawory inne niż części maszyn, przewietrzniki do mocowania na oknach i drzwiach, elementy
złączne, opaski zaciskowe, krzyżyki dystansowe, uchwyty z tworzyw
sztucznych do kabli lub rur, zawory do przewodów drenażowych, 21
rękawice do użytku domowego, rękawice ogrodowe, 22 zabezpieczenia sznurowe ładunku, zabezpieczenia siatkowe ładunku, surowe
materiały włókniste i tekstylne, rękawice, pakuły, 35 usługi w zakresie obsługi reklamacji, administracja w zakresie umów o naprawę
i serwisowanie, usługi Call-Center, mianowicie przetwarzanie zleceń
i przetwarzanie reklamacji i zapytań ofertowych, przyjmowanie zamówień handlowych, fakturowanie i obsługa reklamacji (handel
elektroniczny) przez Internet, analiza kosztów, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 36 usługi
ubezpieczeniowe, usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, zarządzanie i administrowanie majątkiem nieruchomym, wycena majątku nieruchomego, 37
instalacja, naprawa, konserwacja, serwisowanie i przeprowadzanie
przeglądu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, maszyn, artykułów
i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pneumatycznych, urządzeń fotograficznych
i optycznych, urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji
dźwięku i/lub obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, również w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, usługi budowlane, budowa, instalacja sieci internetowych, telekomunikacyjnych, usługi doradztwa budowlanego, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, urządzeń klimatyzacyjnych, systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, usługi w zakresie budowy, instalowania pawilonów, stoisk, sklepów i boksów
targowych, handlowych i reklamowych, wypożyczanie maszyn przemysłowych i narzędzi ręcznych, 38 udostępnianie interaktywnej
platforma do wymiany informacji, zwłaszcza informacje kontaktowe
różnego rodzaju (usługi telekomunikacyjne), usługi związane z komunikacją świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie realizowania transmisji multimedialnych, usługi przekazywania informacji
za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego,
usługi przesyłania kart, listów, mail’i i wiadomości, instrukcji, poczty,
dokumentów, informacji, obrazu, news drogą telekomunikacyjną,
zbieranie, zestawianie, udostępnianie, przesyłanie i dostarczanie
wiadomości i informacji, w szczególności do baz danych dostępnych
publicznie, do sieci przesyłu danych, takich jak Internet, transmisja
satelitarna dźwięku i obrazu, usługi agencji informacyjnej, mediowej
i prasowej, usługi telewizji kablowej, telewizji internetowej, multimedialnej, prowadzenie portalu internetowego pełniącego funkcję forum informacyjnego dla klientów, usługi udostępniania portalu internetowego, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych,umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, środkami elektronicznymi, usługi dostarczania informacji
on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron WWW, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych WWW, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub
baz danych, 39 pilotaż, 40 obróbka materiałów, w tym grawerowanie, cięcie, cięcie metalu, cięcie stali, cieplna obróbka metali, cynkowanie, cynowanie, fazowanie szkła, frezowanie, galwanizowanie, kucie, montowanie produktów dla osób trzecich, metalizowanie,
niklowanie, obróbka metalurgiczna, piaskowanie, pneumatyczne
ścieranie powierzchni, polerowanie, odlewanie, spawanie, śrutowanie, szlifowanie, walcowanie, wiercenie, toczenie,gięcie, usługi stolarskie, trasowanie laserem, dostarczanie informacji dotyczących
obróbki materiałów, 42 obsługa elektronicznej i internetowej platformy obsługi reklamacji narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu
AGD, maszyn, artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, urządzeń fotograficznych i optycznych, urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników danych, komputerów
i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, klimatyzacji, obsługa techniczna hotline serwisowej dla
użytkowników Internetu, mianowicie doradztwo odnośnie produk-
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tów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, fakturowanie i obsługa
reklamacji (handel elektroniczny) przez hotline serwisową, obsługa
interaktywnej witryny internetowej online do umieszczania ofert,
promowania, sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów przez globalną
sieć komputerową, testowanie materiałów, kontrola jakości, usługi
artystów grafików, plastyków, usługi graficzne, projektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe, stylizacja, dekoracja wnętrz, wzornictwo i rozwój programów w celach animacji i prezentacji multimedialnej, wzornictwo i rozwój produktów z zakresu elektronarzędzi
i narzędzi ręcznych, produktów multimedialnych, multimedialnego
software, usługi programistyczne, odpłatne udostępnianie serwisów
informacyjnych lub baz danych, usługi portalu internetowego, projektowanie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, 45 usługi prawne, w tym przygotowywanie umów związanych z instalacją, naprawami, konserwacją,
serwisowaniem i przeprowadzaniem przeglądów, profesjonalne doradztwo prawne dotyczące franchisingu w zakresie odpłatnego dostarczania know-how odnoszącego się do wykorzystywania praw
własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, usługi doradcze dotyczące licencjonowania praw własności przemysłowej i intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi,.

(111) 330459
(220) 2019 10 10
(210) 505471
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) FABRYKA DOMÓW SPOMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOMET FABRYKA DOMÓW
(540)
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(540)

(591) biały, czarny, złoty, różowy, żółty, szary
(531) 01.01.01, 03.04.07, 24.03.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) pochodzenia
bułgarskiego.
(111) 330462
(220) 2003 05 28
(151) 2020 01 30
(441) 2003 12 01
(732) Kuczyński Janusz, Warszawa (PL);
Kuczyńska Nina, Warszawa (PL);
Kamińska Irena, Warszawa (PL);
Sobański Jerzy, Warszawa (PL);
Dmochowski Andrzej, Warszawa (PL);
Otrembski Roman, Warszawa (PL);
Dmitruk Robert, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKCES
(540)

(210) 265451

(591) czerwony, czarny
(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie budownictwa, 42 doradztwo budowlane, usługi projektowania budynków.
(111) 330460
(220) 2014 01 15
(210) 423697
(151) 2020 02 28
(441) 2014 04 28
(732) WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
(510), (511) 16 afisze, albumy, almanachy, blankiety, broszury, czasopisma, druki, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, katalogi,
taśmy papierowe i karty do zapisów programów, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, periodyki, prospekty, publikacje, rysunki,
skorowidze, zakładki do książek, kartki okolicznościowe, materiały
instruktażowe i do nauczania, reprodukcje dokumentów i grafiki,
drukarki komputerowe, emblematy, etykiety, grafiki, obrazy, koperty
firmowe, kartki kartotekowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza, torby
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, 40 usługi poligraficzne, drukowanie, druk litograficzny, druk offsetowy, fotoskłady,
41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne
i internetowe, usługi w zakresie edukacji, prowadzenia nauczania korespondencyjnego, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, publikowanie książek, tekstów i innych
niż teksty reklamowe, również w Internecie i elektronicznie, organizacja wystaw kulturalnych, edukacyjnych, organizowanie pokazów,
wystaw, ekspozycji tematycznych, fotografika w formie robienia
zdjęć i reportaży.
(111) 330461
(220) 2006 08 31
(210) 314963
(151) 2020 03 09
(441) 2006 12 11
(732) DOMAIN MENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAKAR Extreme South Border RED WINE

(591) czarny, biały
(531) 07.05.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: prowadzenia agencji importowo-eksportowych, agencji reklamowych, agencji informacyjno-handlowych i gospodarczych, badania rynku i sondaży opinii, badania
i doradztwa w dziedzinie organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, dystrybucji materiałów reklamowych,
wyceny działalności handlowej, administrowania i zarządzania hotelami, pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych
baz danych, zarządzania plikami komputerowymi, wyszukiwania
informacji w plikach komputerowych i w komputerowych bazach
danych, organizowania targów, pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośrednictwa pracy i doboru personelu,
prenumeraty czasopism, promocji sprzedaży, reklamy internetowej,
radiowej, prasowej, telewizyjnej i korespondencyjnej, publikowania
tekstów reklamowych i rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych,
wynajmowania miejsc na reklamy, analizy kosztów, powielania dokumentów, fotokopiowania, 36 usługi w zakresie: prowadzenia agencji
kredytowych, mieszkaniowych, pośrednictwa w handlu i wynajmie
nieruchomości, wyceny nieruchomości, agencji ściągania wierzytelności, wyceny antyków, biżuterii, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych i filatelistycznych,organizowania i zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, doradztwa i informacji w sprawach finansowych
i ubezpieczeniowych, zarządzania, administrowania, dzierżawy
i wyceny finansowej gospodarstw rolnych i nieruchomości, kredytowania, inwestowania i nakładów kapitałowych, pośrednictwa ubezpieczeniowego, ubezpieczeń zdrowotnych, od wypadków, na życie
i ubezpieczeń morskich, doradztwa i informacji w sprawach ubezpieczeń, udzielania pożyczek finansowych i pożyczek pod zastaw, 37
usługi w zakresie: budownictwa, informacji i nadzoru budowlanego,
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wynajmu sprzętu budowlanego, czyszczenia i ocieplania budynków,
dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, czyszczenia kominów, tynkowania i tapetowania, malowania, konserwacji i odnawiania mebli,
montażu i naprawy instalacji grzewczych i przeciwpożarowych,
czyszczenia okien, montażu rusztowań, wiercenia studni, instalowania i naprawy telefonów oraz alarmów przeciwwłamaniowych,
naprawy zamków oraz usługi hydrauliczne, 39 usługi w zakresie:
transportu autobusowego, prowadzenia biur turystycznych (za wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów), pakowania, dostarczania
i magazynowania towarów, wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, magazynów i kontenerów magazynowych, magazynowania
elektronicznych nośników danych i dokumentów, przeprowadzek,
przewożenia ładunków i transportu mebli, organizowania podróży
i wycieczek, usługi spedycyjne, 40 usługi w zakresie ścinania i przycinania drzew, usługi tartaczne, 41 usługi w zakresie: organizowania
i obsługi konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
przyjęć i balów, konkursów i wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
informacji i organizowania wypoczynku, publikacji elektronicznej
on-li-ne książek i periodyków, oraz nauczania korespondencyjnego,
42 usługi w zakresie: projektowania, instalacji, powielania i wypożyczania oprogramowania komputerowego, projektowania i analizy systemów komputerowych, odzyskiwania danych komputerowych, konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
tworzenia i administrowania stronami internetowymi, doradztwa
w sprawach sprzętu komputerowego, projektów architektonicznych
i doradztwa budowlanego, pomiarów geodezyjnych, 43 usługi w zakresie: prowadzenia domów dla ludzi w podeszłym wieku, domów
turystycznych, pensjonatów, hoteli, moteli, eksploatacji terenów
kempingowych, rezerwacji i wynajmowania noclegów, wynajmowania mieszkań na pobyt czasowy i sal na posiedzenia, 44 usługi
w zakresie: prowadzenia domów starców, sanatoriów i domów dla
rekonwalescentów, projektowania ogrodów. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 330463
(220) 2019 09 18
(210) 504569
(151) 2020 03 12
(441) 2019 10 21
(732) EKO-TECHMOT MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Tarchały
Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO TECHMOT
(540)

(591) biały, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 17 materiały izolacyjne i dźwiękoszczelne, ekrany, tłumiki, obudowy, 37 montaż i naprawa systemów dźwiękochłonno-izolacyjnych.
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(540)

(591) czarny, żółty, czerwony
(531) 14.05.01, 14.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie i edukacja w dziedzinie języków, usługi tłumaczenia, kształcenie praktyczne w zakresie języków,
nauczanie korespondencyjne, kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, wykładów w dziedzinie edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych, publikowanie książek, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
organizowanie obozów językowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i/lub edukacji.
(111) 330466
(220) 2019 09 19
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 12
(732) AINEG-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO-PLON VOLCANIC MINERALS
(540)

(210) 504627

(591) biały, zielony, ciemnobrązowy
(531) 05.03.13, 05.03.14, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
(111) 330467
(220) 2019 09 20
(210) 504638
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) KEMADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEMADA
(540)

(111) 330464
(220) 2019 09 18
(210) 504579
(151) 2020 03 16
(441) 2019 10 28
(732) SĘKOWSKA KATERYNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRIDE IN WHITE
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, organizowanie balów, organizowanie rozrywki
podczas uroczystości weselnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja przyjęć, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie i przeprowadzanie imprez
[rozrywka], usługi planowania przyjęć, planowanie przebiegu części
rozrywkowej przyjęcia, udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, 45
planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych.

(111) 330468
(220) 2019 09 20
(210) 504652
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) Genericon Pharma GmbH, Graz (AT)
(540) (znak słowny)
(540) Prostamnic
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
preparaty sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
przystosowane do użytku medycznego, leki dla ludzi.

(111) 330465
(220) 2019 09 19
(210) 504613
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 12
(732) MORENO JOSE GOMEZ SIN FRONTERAS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Instituto Español Sin Fronteras

(111) 330469
(220) 2019 09 20
(210) 504666
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 12
(732) TRANSITION TECHNOLOGIES-SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) żółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, budowa i remonty domów i obiektów przemysłowych.
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(540) TT SW TRANSITION TECHNOLOGIES SOFTWARE
(540)

(591) czarny, turkusowy
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.09,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących
lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania zapisanego
na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, komputery, komputery
przenośne, oprogramowanie do urządzeń mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, urządzenia, instalacje, aparaty i akcesoria służące do telekomunikacji, oprogramowanie dotyczące komunikacji multimedialnej, magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki
danych, oprogramowanie komputerowe dla sieci i usług, programy
komputerowe stosowane w Internecie, serwery, oprogramowanie
w zakresie automatyki i systemów sterowania, aplikacje komputerowe i do urządzeń mobilnych, komputerowe programy sterujące,
światłowody, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia systemu GPS, sprzęt do przetwarzania danych, 41 organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych, usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie konferencji
i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, publikacje
multimedialne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów,
konferencji, sympozjów, warsztatów oraz pozostałych form edukacji
w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym,
aplikacjami i sieciami, tłumaczenia, 42 usługi w zakresie projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla urządzeń
mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie oprogramowania
komputerowego i komputerowych baz danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego
i komputerowych baz danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja
i konserwacja komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi wsparcia technicznego polegające na serwisie i naprawie oprogramowania komputerowego
i komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe, usługi projektowe,
projektowanie w zakresie wzornictwa przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej, projektowanie graficzne związane z działalnością
poligraficzną i wydawniczą, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego do komunikacji między różnymi urządzeniami sieciowymi, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania
komputerowego i systemów komputerowych umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych, analizy systemów komputerowych, programowanie komputerów i urządzeń mobilnych,
konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego i/lub optymalizujące procesy biznesowe,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi
w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania w zakresie komputerowego software, hardware i firmware, systemów opracowania
danych i sieci komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania,
sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, zarządzanie projektami IT, usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe
i outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing programistów,
informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing usług oraz rozwiązań
IT, pomoc techniczna w zakresie systemów i sprzętów komputerowych, oprogramowania komputerowego, projektowanie komputerowych sieci, projektowanie komputerowych baz danych, usługi
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz systemów
komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
badania w dziedzinie automatyki i sterowania, chmury obliczeniowe,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
dotyczące oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowa-
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nia i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, przechowywanie danych elektronicznych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajmowanie serwerów WWW.

(111) 330470
(220) 2019 09 20
(210) 504681
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 18
(732) HELM AG, Hamburg (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Wadera
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, fungicydy, herbicydy.
(111) 330471
(220) 2019 09 20
(210) 504683
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 18
(732) HELM AG, Hamburg (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Podstawa
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, fungicydy, herbicydy.
(111) 330472
(220) 2019 09 20
(210) 504684
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 18
(732) HELM AG, Hamburg (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Basior
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, fungicydy, herbicydy.
(111) 330473
(220) 2019 09 20
(210) 504685
(151) 2020 02 27
(441) 2019 11 12
(732) HELM AG, Hamburg (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Judym
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia szkodników, fungicydy, herbicydy.
(111) 330474
(220) 2019 09 20
(210) 504692
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 18
(732) YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOREVIEW CONCEPT
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, materiały metalowe na rusztowania budowlane, przewody
nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby
żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, przewody metalowe
do instalacji wentylacji i klimatyzacji, haki metalowe, kotwy łączące
metalowe, wyroby ślusarskie dla budownictwa, okucia metalowe, okucia metalowe stosowane w budownictwie, okucia do drzwi i okien metalowe, osprzęt metalowy do drzwi i okien, ościeżnice metalowe, progi
metalowe, ramy do okien metalowe, drzwi metalowe, płyty do drzwi
metalowe, okucia drzwiowe ozdobne metalowe, urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe eliminujące trzaskanie, bramy metalowe, schody
metalowe, stopnie schodów metalowe, obudowy schodów metalowe,
barierki balkonowe metalowe, daszki metalowe, pokrycia metalowe
dachów, kosze dachowe metalowe, kominy metalowe, gzymsy metalowe, przegrody metalowe, stropy metalowe, ściany osłonowe z metalu, ściany metalowe, konstrukcje stalowe, materiały konstrukcyjne
metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, podłużnice metalowe,
kratownice metalowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych, panele konstrukcyjne metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa,
słupy metalowe, słupy metalowe konstrukcyjne, słupy i stemple pod-
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porowe metalowe, pomosty prefabrykowane metalowe, rusztowania
metalowe, okładziny metalowe, płytki metalowe, metalowe okładziny elewacyjne, żaluzje metalowe, metalowe elementy konstrukcyjne
do instalacji solarnych, metalowe konstrukcje nośne szklarni, słupy
ogłoszeniowe metalowe, szyldy metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, budowlane konstrukcje aluminiowo-szklane, barierki aluminiowe, parapety aluminiowe do okien,
kształtowniki aluminiowe, profile aluminiowe do mebli, okucia metalowe do mebli, kółka samonastawne do mebli metalowe, 19 materiały
budowlane niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
płytki niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe
dla budownictwa, ramy okienne niemetalowe, drzwi niemetalowe,
futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki działowe
niemetalowe, szkło budowlane, szkło bezodpryskowe, szkło okienne
dla budownictwa, budynki przenośne niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, 37 usługi budowlane, usługi montażowe, montaż
rusztowań, montaż konstrukcji budowlanych metalowych, aluminiowych i aluminiowo-szklanych, montaż ślusarki aluminiowej otworowej
w postaci: okien, okien dachowych, drzwi, montaż ścianek działowych
i przegród, zabudowa wnętrz, usługi remontowe w zakresie stolarki
budowlanej, budowa pawilonów i sklepów targowych, usługi dekarskie, wykonywanie pokryć dachowych, usługi budowlane w zakresie
elewacji, montaż okładzin szklanych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie konstrukcji metalowych, izolowanie budynków, wynajem
sprzętu budowlanego.

(111) 330475
(220) 2019 09 21
(210) 504701
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) FABRYKA MATERACY JANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSQUO
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 24.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, łóżka, stelaże, poduszki, poduszki profilowane, materace łóżkowe, materace łóżkowe o złożonej, warstwowej
konstrukcji, materace: na stelażu, składane, hotelowe, dziecięce,
bonelowe, kieszeniowe, posłaniowe, z użyciem elementów metalowych, z tworzyw sztucznych, z surowców naturalnych, drobne wyroby z tworzyw sztucznych jako elementy konstrukcyjne materacy
i wyposażenia łóżek, stelaży i mebli nie ujęte w innych klasach, 24
tekstylne: ochraniacze, koperty, nakładki i pokrowce na materace,
35 zgromadzenie w hurtowni i sklepie materacy, poduszek, łóżek,
stelaży umożliwiające ich swobodne oglądanie, wybór i zakup przez
odbiorców hurtowych lub przez konsumentów.

(111) 330477
(220) 2019 09 23
(151) 2020 03 27
(441) 2019 12 02
(732) LASEK ZBISŁAW, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINUTOR
(540)
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(531) 03.05.07, 03.05.24, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 26.05.06
(510), (511) 7 tłoki do cylindrów, czopy jako części maszyn, dławnice
jako części maszyn, fartuchy ochronne maszyn, głowice cylindrów
do silników, głowice wiertnicze jako części maszyn, maszyny dla górnictwa, świdry górnicze, okładziny hamulcowe inne niż do pojazdów,
koła maszyn, pasy do kół pasowych, koła zamachowe maszynowe,
zespoły kół zębatych maszynowych, kozły łożyskowe do maszyn,
mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, noże jako
części maszyn, osie do maszyn, osłony maszyn, instalacje do przesiewania, separatory, maszyny do sortowania dla przemysłu, sprzęgła
inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła stałe inne niż do pojazdów
lądowych, stoły do maszyn, przenośniki taśmowe, tłumiki wydechu
do silników, transportery pneumatyczne, sprzęgła stałe do wałów,
wały transmisyjne inne niż do pojazdów lądowych, separatory wody,
wrębiarki do węgla, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, przesiewacze żużlu, 37 instalowanie i naprawy urządzeń elektrycznych, roboty wydobywcze w górnictwie, usługi hydrauliczne, malowanie, instalowanie, konserwowanie i naprawy maszyn, nitowanie,
konserwowanie i naprawy palników, usługi w zakresie oczyszczania
przez piaskowanie, naprawy pomp, regeneracja maszyn zużytych lub
częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, usługi eksploatacji kamieniołomów, roboty wydobywcze jako górnictwo, usługi stoczniowe, 39 wynajem łodzi, 42 badania
geologiczne, poszukiwania geologiczne, usługi inżynieryjne.
(111) 330478
(220) 2019 09 24
(151) 2020 03 16
(441) 2019 10 28
(732) LAKMA STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dish spa
(540)

(210) 504776

(111) 330476
(220) 2019 09 23
(210) 504712
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED ŁÓDŹ
SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) solis
(540)

(591) zielony, ciemnozielony, niebieski
(531) 01.15.15, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, płyn do mycia naczyń, preparaty do zmywania naczyń, środki do zmywania naczyń,
detergenty do zmywarek do naczyń, mydło w płynie do naczyń,
detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, środki do płukania
do zmywarek do naczyń, żel do mycia naczyń.

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 lampy do sal operacyjnych i sal zabiegowych, bakteriobójcze urządzenia przepływowe.

(111) 330479
(220) 2019 09 24
(210) 504780
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bella tampo
(510), (511) 5 tampony menstruacyjne.
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(111) 330480
(220) 2019 09 24
(210) 504783
(151) 2020 03 16
(441) 2019 10 28
(732) WYKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wykop
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe do telefonów
komórkowych i urządzeń przenośnych, 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 38 fora
dla serwisów społecznościowych, udostępnianie forów internetowych online, udostępniania portalu do udostępniania filmów, zdjęć
i komentarzy, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie portali internetowych, 45 usługi serwisów społecznościowych online.
(111) 330481
(220) 2019 09 24
(151) 2020 02 28
(441) 2019 10 28
(732) LAKMA STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dish spa
(540)

(210) 504784
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(111) 330483
(220) 2019 09 24
(210) 504788
(151) 2020 02 28
(441) 2019 10 28
(732) NOWAK JAN AKADEMIA PIĘKNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA PIĘKNA
(540)

(531) 02.03.01, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne na twarz,
zabiegi kosmetyczne na ciało, mikrodermabrazja diamentowa, pielęgnacja stóp i paznokci u stóp: pedicure kosmetyczny i leczniczy,
malowanie i zdobienie paznokci metodą monofazy i hybrydy, masaże klasyczne: relaksacyjny i leczniczy, masaże bańką chińską, masaże ciepłą świecą, kamieniami, olejami i czekoladą, przedłużanie
i zagęszczanie rzęs, depilacja ciała w tym depilacja woskiem, pastą
cukrową, zabiegi usuwania owłosienia, fototerapia LED, doradztwo
kosmetyczne: w szczególności dobór kosmetyków, usługi doradztwa
dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu w tym makijaż dzienny, wieczorowy i ślubny, usługi w zakresie
makijażu także z dojazdem do klienta, makijaż permanentny w tym:
kreski górne i dolne oka, konturowanie i wypełnianie ust kolorem,
łuk brwiowy, usługi sauny na podczerwień, usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing).
(111) 330484
(220) 2019 09 24
(210) 504790
(151) 2020 03 02
(441) 2019 10 28
(732) JANCEWICZ AGATA, JANCEWICZ GRZEGORZ NONO SPÓŁKA
CYWILNA, Giedajty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLKI
(540)

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, płyn do mycia naczyń, preparaty do zmywania naczyń, środki do zmywania naczyń,
detergenty do zmywarek do naczyń, mydło w płynie do naczyń,
detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, środki do płukania
do zmywarek do naczyń, żel do mycia naczyń.
(111) 330482
(220) 2019 09 24
(151) 2020 02 28
(441) 2019 10 28
(732) LAKMA STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dish spa
(540)

(210) 504787

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, płyn do mycia naczyń, preparaty do zmywania naczyń, środki do zmywania naczyń,
detergenty do zmywarek do naczyń, mydło w płynie do naczyń,
detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, środki do płukania
do zmywarek do naczyń, żel do mycia naczyń.

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracji sprzedających sushi, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie prowadzenia: restauracji, kawiarni, barów, pensjonatów, kafeterii, stołówek,
kempingów, usługi cateringowe-przygotowywanie dań-żywność
i napoje na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa przyjęć i imprez
towarzyskich w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
(111) 330485
(220) 2019 09 24
(151) 2020 02 28
(441) 2019 10 28
(732) LAKMA STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dish spa
(540)

(591) czerwony, ciemnoczerwony, jasnoczerwony
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.11

(210) 504791
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(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, płyn do mycia naczyń, preparaty do zmywania naczyń, środki do zmywania naczyń,
detergenty do zmywarek do naczyń, mydło w płynie do naczyń,
detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, środki do płukania
do zmywarek do naczyń, żel do mycia naczyń.

(111) 330486
(220) 2019 09 25
(210) 504825
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kredyt zielonych zmian
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery
i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane na nośnikach
magnetycznych i optycznych m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach, programy komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie
do przechowywania danych, elektroniczne wielofunkcyjne karty
do usług finansowych, karty płatnicze/obciążeniowe, karty bankomatowe, elektroniczne karty czekowe, karty kredytowe, karty debetowe, elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia
i przeliczania oraz przetwarzania osobistych danych, elektroniczne
karty ATM, karty dostępowe, zintegrowane karty chipowe oraz systemy dla ich wspomagania, urządzenia ATM jako bankomaty, czytniki kart, oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania usług
finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami bankowymi,
usług płatniczych, analiz finansowych i raportów finansowych, usług
zarządzania finansowego i usług informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
przeszukiwanie danych dotyczących bankowości i finansów, publikacje, nowości, magazyny, periodyki, broszury i ulotki-wszystkie
w postaci elektronicznej zapisane na nośnikach magnetycznych lub
optycznych, 16 papier, drukowane artykuły papierowe i materiały
reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki, książeczki
czekowe, publikacje drukowane, magazyny, ulotki o tematyce finansowej, książeczki informacyjne, karty z tworzyw sztucznych, karty
foliowane z drukiem, broszury o tematyce finansowej, zaproszenia
papierowe, terminarze, 35 usługi: prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg, przygotowywania list płac, wycen gospodarczych,
badania rynku i doradztwa biznesowego, reklamy, promocji oraz
informacji na tych polach, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, takich jak: ulotki, prospekty, materiały drukowane
i próbki, publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej i gospodarczej świadczonych on-line z komputerowej bazy danych, sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w Internecie,
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego,
kompilacji katalogów, list adresowych, ogłoszeń reklamowych dla
publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu
reklamy towarów i usług, administrowania biznesem w celu przeprowadzania sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego,
analiz rynkowych i badania rynku, gromadzenia, magazynowania
i przetwarzania danych, biznesowe odnoszące się do sponsorowania, doradztwa, konsultacji i informowania dotyczące wszystkich
w/w usług, 36 usługi: analiz finansowych, bankowe, bankowe z dostępem bezpośrednim, banków oszczędnościowych, maklerskie
w zakresie finansów, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych,
sponsorowania finansowego, finansowe w związku z likwidacją
przedsiębiorstw, operacji związane z finansami: bankowymi, wekslowymi, dyskontowymi, eurowalutowymi, gospodarczymi, księgowymi, otwartego rynku, gotówkowymi, zamknięcia roku obrotowego.
emisyjnymi, inwestowania kapitałowego, zbierania funduszy na cele
dobroczynne, weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytowania ratalnego,
wydawania kart kredytowych, obsługi kart kredytowych, obsługi
kart debetowych, lokat kapitałowych, emisji bonów wartościowych,
czeków podróżnych, depozytowania przedmiotów wartościowych,
wycen finansowych, ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczeń na życie,
bankowości, wycen nieruchomości, wymiany pieniędzy, pośrednictwa w obrocie bankowym, powiernicze, informacji finansowej, ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem, sporządzania
ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługi funduszy inwestycyjnych,
funduszy emerytalnych, transferu elektronicznego środków finan-
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sowych, udzielania gwarancji finansowych, zawierania umów kredytowych, leasingu finansowego, pożyczkowe pod zastaw, obsługi pożyczek pod zastaw hipoteczny, finansowania pożyczek, prowadzenia
kas oszczędnościowych, wyceny nieruchomości, tworzenia funduszy
wzajemnych, świadczeń emerytalnych, sponsorowania finansowego, w zakresie depozytów sejfowych, wyceny i obrotu numizmatami,
wszystkie wymienione usługi świadczone także on-line, 41 usługi:
edukacyjne i szkoleniowe, publikacji elektronicznej on-line, aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji i wystaw,
edukacji i treningu w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń,
działalności gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów
drukowanych, periodyków, magazynów, broszur i ulotek oraz innych
tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycji, doradztwa, konsultacji i informacyjne
w zakresie ww. usług, organizacji wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizacji imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych.

(111) 330487
(220) 2019 09 25
(210) 504828
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) GALICIA INVESTMENTS-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESSER
(540)

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 2 farby, farby podkładowe, farby gruntowe, pokosty,
lakiery, w tym rozpuszczalniki do lakierów, środki zapobiegające
korozji, w tym powłoki do krycia dachów, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów przed korozją i preparaty zabezpieczające
do metali, preparaty do konserwacji drewna, barwniki do lakierów,
zagęszczacze do barwników, zagęszczacze do farb, żywice naturalne, folie metalowe, 17 tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, tworzywa sztuczne półprzetworzone, włókna
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, materiały wypełniające, materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła
i bitumy, budowlane konstrukcje niemetalowe, budynki przenośne
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, kamień budowlany,
drewno budowlane, szkło budowlane, pomniki niemetalowe.
(111) 330488
(220) 2019 09 25
(210) 504835
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOS
(540)

(531) 02.09.23, 01.15.05, 27.05.01
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy
mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs.
(111) 330489
(151) 2020 03 18

(220) 2019 09 26
(441) 2019 12 02

(210) 504874
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(732) ZAWISTOWSKA MONIKA STYLOWY PROJEKT, Majdan (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

Nr 14/2020

(540)

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 30 lody, ciastka, kawa, 32 napoje bezalkoholowe.

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 07.01.08
(510), (511) 37 usługi budowlane, odnawianie wnętrz budynków,
remontowanie budynków, 42 usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju
wnętrz domowych, projektowanie wnętrz budynków.
(111) 330490
(220) 2019 09 26
(210) 504876
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 18
(732) Rothmans of Pall Mall Limited, Boncourt (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK-SERIES R 1890 Rothmans OF LONDON
(540)

(591) czarny, szary, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.14, 03.01.01, 03.01.02, 03.01.22, 24.01.05, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.14, 27.05.01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby tytoniowe, substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki,
zapałki, artykuły dla palaczy, bibuła papierosowa, glizy papierosowe,
filtry papierosowe, kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów,
ręczne urządzenia do umieszczania tytoniu w papierowych glizach,
papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w papierosach
elektronicznych, produkty tytoniowe do podgrzewania.
(111) 330491
(220) 2019 09 26
(210) 504878
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) ZAWISTOWSKA MONIKA STYLOWY PROJEKT, Majdan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stylowy Projekt
(540)

(111) 330493
(220) 2019 09 26
(210) 504899
(151) 2020 03 17
(441) 2019 11 18
(732) DOBOSZ MICHAŁ, DOBOSZ TOMASZ DECOFIRE GRUPA
SPÓŁKA CYWILNA, Mała Wieś (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SmooKING
(510), (511) 11 grille, 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) 330494
(220) 2019 09 26
(210) 504900
(151) 2020 03 17
(441) 2019 11 18
(732) MIRROR DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER CARS MIRROR
(540)

(531) 27.05.01, 26.05.18
(510), (511) 25 odzież, w szczególności koszulki, t-shirty, podkoszulki,
bluzy, nakrycia głowy, w szczególności czapki sportowe.
(111) 330495
(220) 2019 09 27
(210) 504930
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kokanin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pils PIWO JASNE PEŁNE KLASYCZNE POLSKIE SMAK KLASYKI
KLASYKA SMAKU
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 07.01.08, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, odnawianie wnętrz budynków,
remontowanie budynków, 42 usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju
wnętrz domowych, projektowanie wnętrz budynków.
(111) 330492
(220) 2019 09 26
(210) 504883
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732) JUDYCKA HALINA, JUDYCKI ALBERT LUKULLUS SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUKULLUS w ST. TROPEZ

(591) biały, czarny, czerwony, zielony, złoty
(531) 07.01.14, 06.19.17, 24.03.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe.
(111) 330496
(220) 2019 09 27
(210) 504934
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) KRÓLIK MICHAŁ KANITECH, Mińsk Mazowiecki (PL)

Nr 14/2020
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(540) (znak słowny)
(540) KANITECH
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa
sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, składniki chemiczne
dla budownictwa, 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa,
17 giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich w tym zawory oraz
wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, 19 niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, 35 usługi sprzedaży hurtowej
w związku z maszynami i urządzeniami do obróbki i przetwórstwa,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami i urządzeniami
do obróbki i przetwórstwa, 40 wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, wynajem maszyn do obróbki chemicznej.
(111) 330497
(220) 2019 09 27
(210) 504935
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) KRÓLIK MICHAŁ KANITECH, Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANI TECH
(540)

(591) ciemnopomarańczowy, biały, szary
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa
sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, składniki chemiczne
dla budownictwa, 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa,
17 giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich w tym zawory oraz
wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, 19 niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, 35 usługi sprzedaży hurtowej
w związku z maszynami i urządzeniami do obróbki i przetwórstwa,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami i urządzeniami
do obróbki i przetwórstwa, 40 wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, wynajem maszyn do obróbki chemicznej.
(111) 330498
(220) 2019 09 27
(210) 504966
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 12
(732) BOIRON, Messimy (FR)
(540) (znak słowny)
(540) BOIRON, Twoje zdrowie zasługuje na największy szacunek
(510), (511) 3 preparaty wybielające i inne substancje do prania, preparaty do polerowania mebli i pasty do podłóg, preparaty do czyszczenia, nabłyszczania, szorowania i ścierania, mydła, mydła toaletowe, dezodoranty do ciała, preparaty higieniczne w postaci środków
toaletowych, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
w szczególności kremy do ciała i do twarzy, mleczko oczyszczające
do celów kosmetycznych, maseczki upiększające, balsamy do celów
kosmetycznych, talk kosmetyczny zmiękczający skórę, żele do kąpieli
i pod prysznic, olejki, kremy i mleczka do opalania, balsamy do ust
inne niż lecznicze, balsamy, kremy, pomady i maści kosmetyczne
o działaniu kojącym, nawilżające kosmetyczne balsamy, kremy, pomady, maści, balsamy do włosów, kosmetyczne balsamy i kremy
do włosów, szampony, preparaty do higieny jamy ustnej, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze preparaty do czyszczenia
zębów, w szczególności w postaci pasty, żelu lub gumy do żucia, 5
preparaty farmaceutyczne, środki farmaceutyczne homeopatyczne,
preparaty medyczne i farmaceutyczne, lecznicze preparaty do czyszczenia zębów, lecznicze płyny do płukania ust, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty sanitarne do celów medycznych,
preparaty higieniczne do celów medycznych, żywność dietetyczna
i substancje dietetyczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe medyczne i chi-
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rurgiczne, kompresy, kompresy lecznicze, preparaty do sterylizacji,
materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, preparaty do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy,
10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, pojemniki do aplikowania leków, rurki do zastosowań medycznych do podawania leków, strzykawki do leków, łyżki
do podawania leków, kroplomierze do podawania leków, aplikatory
tabletek do celów medycznych, zimne kompresy żelowe aktywowane poprzez reakcje chemiczne do zastosowań medycznych, gorące
kompresy żelowe aktywowane poprzez reakcje chemiczne do zastosowań medycznych, termoelektryczne kompresy do celów chirurgicznych, odzież kompresyjna, bandaże uciskowe, prześcieradła
sterylne chirurgiczne, bandaże elastyczne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, chirurgiczne materiały do zszywania, przyrządy terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla
osób niepełnosprawnych, aparaty do masażu, aparaty, urządzenia
i artykuły do opieki nad niemowlętami, aparaty, przyrządy i artykuły
związane z aktywnością seksualną.

(111) 330499
(220) 2019 09 30
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) RBB-STAL SPÓŁKA AKCYJNA, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBB FP (Flatness Premium)
(540)

(210) 504978

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe elementy
budowlane, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, materiały
konstrukcyjne metalowe, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe, strukturalne elementy budowlane, budowlane materiały metalowe, artykuły metalowe do użytku w budownictwie,
arkusze stalowe do użytku w budownictwie, balustrady metalowe,
barierki metalowe, belki metalowe, belki metalowe do celów budowlanych, blacha, płyty, arkusze z metalu, blacharskie materiały dla
budownictwa, płyty metalowe, folia aluminiowa, blacha, płyty, arkusze ze stali, dachowe rynny metalowe, pokrycia dachowe metalowe,
dachówka metalowa, kanały wentylacyjne z metalu do budynków,
kanały metalowe, gotowe elementy budowlane metalowe, drobne
wyroby metalowe, drobne wyroby żelazne do budynków, drut, pręty
z metalu, pręty stalowe, kątowniki metalowe, kształtowniki metalowe, kołnierze metalowe, rury i rurki metalowe, schody z metalu, słupy metalowe, słupki metalowe, słupy stalowe, maszty, słupy metalowe, metalowe profile, listwy metalowe, okładziny metalowe, panele
metalowe, profile metalowe, bramy metalowe, metale nieszlachetne
i ich stopy, taśmy metalowe, taśma stalowa, metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, drzwi aluminiowe, elementy drzwiowe metalowe, futryny do drzwi metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania i transportu towarów, stal, stal konstrukcyjna, stal powlekana, stal prętowa, stal profilowa, stal w formie arkuszy, prętów, listew
i kęsów, stopy metali do dalszej produkcji, stopy stali, zbrojeniowe
materiały do betonu, metalowe, wyroby ze stali.
(111) 330500
(220) 2019 09 30
(210) 504980
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 12
(732) ARHELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLSKIE SKLEPY ARHELAN
(510), (511) 35 usługi w zakresie zgrupowania na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające oglądać i kupować w sklepach, supermarketach i hurtowniach oferujących: 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, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunko-
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we, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, narzędzia
i przyrządy ręczne zawarte w kl. 8, wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, ostrza (maszynki do golenia), 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, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz instalacje sanitarne, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych materiałów
zawarte w kl. 16, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla
artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra
i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, torebki, walizy i torby
podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, meble, lustra, ramki obrazów, zawarte w kl. 20 wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej,
sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki zawarte
w kl. 21, grzebienie i gąbki, pędzle, materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub
półprzetworzone szkło, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne
zawarte w kl. 21, liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle,
torby i torebki zawarte w kl. 22, materiały na obicia i do wypełniania
zawarte w kl. 22, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze,
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i wyroby włókiennicze zawarte w kl. 24, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki
i igły, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki,
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne zawarte
w kl. 28, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód,
produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna zawarte w kl. 31, żywe
zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, tytoń,
przybory dla palaczy, zapałki, promocja sprzedaży, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama w Internecie dla osób trzecich, udostępnianie
informacji w Internecie, a mianowicie informacji dla nabywców dotyczącej produktów, doradztwa konsumenckiego oraz serwisu dla
klientów, 39 usługi dostarczania, pakowania i składowania towarów
i produktów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 330501
(220) 2019 09 30
(210) 504987
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 12
(732) VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Victoria Dom
(540)

(591) biały, czerwony, żółty
(531) 01.01.09, 27.05.01, 29.01.13

Nr 14/2020

(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 36 zarządzenie
nieruchomością, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 37 budownictwo, naprawy budynków, konserwacja i naprawy
budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowalnych,
platform roboczych i budowlanych.

(111) 330502
(220) 2019 09 30
(210) 504988
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 12
(732) VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Victoria Dom
(540)

(591) biały, czerwony, żółty
(531) 01.01.09, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 36 zarządzenie
nieruchomością, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 37 budownictwo, naprawy budynków, konserwacja i naprawy
budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych.
(111) 330503
(220) 2019 10 11
(210) 505486
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) FIXAFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 16.03.05
(510), (511) 40 kopiowanie filmów, wywoływanie filmów, reprodukcja filmów kinematograficznych, obróbka taśmy filmowej, obróbka
taśm filmów kinematograficznych, remastering filmów z jednego
formatu na inny, udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem
filmów kinematograficznych, kopiowanie filmów kinowych, powielanie nagrań audio i video, kopiowanie nagrali na taśmach, powielanie
kaset wideo, powielanie taśm wideo, powielanie taśm audio, przenoszenie filmów kinematograficznych na taśmę wideo, przenoszenie
filmów z taśmy amatorskiej na taśmy wideo, przenoszenie materiału
wideo w celu konwersji filmu kinematograficznego na taśmę wideo,
przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych, reprodukcja filmów kinematograficznych, uwydatnianie kolorów na czarno-białych filmach, uwydatnianie kolorów czarno-białych filmów
wideo, 41 produkcja programów telewizyjnych, dystrybucja filmów,
prezentacja filmów, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych,
pokazy filmów wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych,
usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie taśm wideo,
kaset wideo i wideogramów, wypożyczanie kaset muzycznych, wypożyczanie płyt, dysków kompaktowych lub nagranych wcześniej
taśm magnetycznych, organizowanie przedstawień, produkcja
przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
i postprodukcja filmowa i telewizyjna, obsługa planów zdjęciowych,
montaż [obróbka] taśm wideo, montaż wideo, montaż filmów, produkcja filmów, produkcja graficznych fragmentów filmowych, usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi w zakresie produkcji filmów
wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, produkowanie filmów, obsługa studia
filmowego, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, produkcja
animowanych fragmentów na taśmie filmowej, produkcja nagrań
wideo, produkcja studiów filmowych, realizacja filmów w studiach,
realizacja nagrań audiowizualnych, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, udostępnianie wyposażenia studiów
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filmowych, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, produkcja
efektów specjalnych do filmów, usługi w zakresie animacji efektów
specjalnych do filmów i wideo, usługi w zakresie produkcji filmów
wideo, rekonstrukcja filmów, rekonstrukcja cyfrowa filmów, adaptacja i montaż kinematograficzny, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, montaż programów radiowych, montaż programów
telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, nagrywanie taśm wideo,
opracowywanie formatów do filmów, opracowywanie formatów dla
programów telewizyjnych, prezentacja filmów w celach instruktażowych, prezentacja filmów, produkcja efektów specjalnych do radia,
produkcja efektów specjalnych do telewizji, produkcja filmów długometrażowych, produkcja mikrofilmów, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja
nagrań wzorcowych [master], przedstawianie filmów, przygotowywanie napisów do filmów, realizacja filmów kinematograficznych,
sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, udostępnianie
obiektów i sprzętu kinematograficznego, udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, usługi pokazów filmowych, usługi w zakresie
nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, wynajem
kamer telewizyjnych, wynajem kamer filmowych, wynajmowanie
studiów filmowych.

(111) 330504
(220) 2019 10 11
(210) 505488
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) FIXAFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FIXAFILM
(510), (511) 40 kopiowanie filmów, wywoływanie filmów, reprodukcja filmów kinematograficznych, obróbka taśmy filmowej, obróbka
taśm filmów kinematograficznych, remastering filmów z jednego
formatu na inny, udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem
filmów kinematograficznych, kopiowanie filmów kinowych, powielanie nagrań audio i video, kopiowanie nagrań na taśmach, powielanie
kaset wideo, powielanie taśm wideo, powielanie taśm audio, przenoszenie filmów kinematograficznych na taśmę wideo, przenoszenie
filmów z taśmy amatorskiej na taśmy wideo, przenoszenie materiału
wideo w celu konwersji filmu kinematograficznego na taśmę wideo,
przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych, reprodukcja filmów kinematograficznych, uwydatnianie kolorów na czarno-białych filmach, uwydatnianie kolorów czarno-białych filmów
wideo, 41 produkcja programów telewizyjnych, dystrybucja filmów,
prezentacja filmów, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych,
pokazy filmów wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych,
usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie taśm wideo,
kaset wideo i wideogramów, wypożyczanie kaset muzycznych, wypożyczanie płyt, dysków kompaktowych lub nagranych wcześniej
taśm magnetycznych, organizowanie przedstawień, produkcja
przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
i postprodukcja filmowa i telewizyjna, obsługa planów zdjęciowych,
montaż [obróbka] taśm wideo, montaż wideo, montaż filmów, produkcja filmów, produkcja graficznych fragmentów filmowych, usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi w zakresie produkcji filmów
wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, produkowanie filmów, obsługa studia
filmowego, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, produkcja
animowanych fragmentów na taśmie filmowej, produkcja nagrań
wideo, produkcja studiów filmowych, realizacja filmów w studiach,
realizacja nagrań audiowizualnych, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, udostępnianie wyposażenia studiów
filmowych, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, produkcja
efektów specjalnych do filmów, usługi w zakresie animacji efektów
specjalnych do filmów i wideo, usługi w zakresie produkcji filmów
wideo, rekonstrukcja filmów, rekonstrukcja cyfrowa filmów, adaptacja i montaż kinematograficzny, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, montaż programów radiowych, montaż programów
telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, nagrywanie taśm wideo,
opracowywanie formatów do filmów, opracowywanie formatów dla
programów telewizyjnych, prezentacja filmów w celach instruktażowych, prezentacja filmów, produkcja efektów specjalnych do radia,
produkcja efektów specjalnych do telewizji, produkcja filmów długometrażowych, produkcja mikrofilmów, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja
nagrań wzorcowych [master], przedstawianie filmów, przygotowy-
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wanie napisów do filmów, realizacja filmów kinematograficznych,
sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, udostępnianie
obiektów i sprzętu kinematograficznego, udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, usługi pokazów filmowych, usługi w zakresie
nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, wynajem
kamer telewizyjnych, wynajem kamer filmowych, wynajmowanie
studiów filmowych.

(111) 330505
(220) 2019 10 17
(210) 505768
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 Akademia Przemysłu 4.0
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 27.07.11, 27.07.17, 27.07.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, edukacja zawodowa, szkolenia
przemysłowe, szkolenia personelu, usługi szkolenia zawodowego,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, kształcenie praktyczne, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, informacja o edukacji.
(111) 330506
(220) 2019 10 17
(210) 505770
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4
(540)

(591) żółty
(531) 27.07.11, 27.07.17, 27.07.21, 29.01.02
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, edukacja zawodowa, szkolenia
przemysłowe, szkolenia personelu, usługi szkolenia zawodowego,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, kształcenie praktyczne, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, informacja o edukacji.
(111) 330507
(220) 2019 10 17
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) SZYMAŃSKI MACIEJ PIOTR, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Badamy Suplementy
(540)

(210) 505779

(591) biały, czarny, szary, srebrny, żółty
(531) 16.03.17, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowa-
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ne do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy
do celów medycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, gliceryna do celów
medycznych, glukoza do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów medycznych, guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu
palenia, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, mleko w proszku dla niemowląt, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów medycznych,
olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy
do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych,
olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych, plastry z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płyny do celów farmaceutycznych, płyny
do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów
medycznych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania
pochwy do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty weterynaryjne,
preparaty witaminowe, środki na odciski, środki nasenne, środki
odkażające, środki odstraszające owady, środki przeczyszczające,
środki uspokajające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki
wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tran, zioła
lecznicze, żywność dla niemowląt, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, proteiny do użytku w produkcji suplementów
żywnościowych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów,
preparaty witaminowe, 35 agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, outsourcing jako doradztwo biznesowe, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, tworzenie tekstów reklamowych, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 330508
(220) 2019 10 19
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) WILCZYŃSKI MICHAŁ N. OLI, Lusówko (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProjectLashes lash accessories
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs,
żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 5 taśmy spinające medyczne, taśmy klejące do celów medycznych, dwustronne taśmy klejące do użytku medycznego, 8 pęsety do sztucznych rzęs, 21
aplikatory kosmetyczne, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do tuszu
do rzęs, 41 szkolenia edukacyjne, 44 usługi przedłużania rzęs, usługi
farbowania rzęs, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi pielęgnacji
urody, w szczególności w zakresie rzęs.
(111) 330509
(220) 2019 10 19
(210) 505823
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) STRAUSS CAFE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim k/Poznania (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK CAFÉ KAWY ŚWIATA
(540)

(591) ciemnoczerwony, czarny, złoty
(531) 24.09.02, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, kawa mielona, kawa w postaci całych ziaren,
kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa aromatyzowana,
mrożona kawa, kawa niepalona, czekoladowa kawa, mieszanki kawowe, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, napoje na bazie kawy
zawierające mleko, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty
roślinne zastępujące kawę], torebki z kawą, kapsułki z kawą, koncentraty kawy, aromaty kawowe, esencje kawowe, ekstrakty z kawy.
(111) 330510
(220) 2019 10 28
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) KĄDZIELA RENATA NO.1, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lang expert
(540)

(210) 505822
(591) czarny, czerwony
(531) 02.09.08, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.12

(210) 506143
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(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych,
świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, tłumaczenia, coaching językowy, zapewnianie kursów szkoleniowych online,
organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, nauczanie indywidualne i grupowe, organizowanie obozów
językowych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów edukacyjnych.

(111) 330511
(220) 2019 10 28
(210) 506156
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NUTLOVE
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, koktajle białkowe, tłuszcze
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 29 masło z orzechów,
polewy orzechowe, pasty na bazie orzechów, mieszanki owoców
i orzechów pasty przyrządzone z orzechów, przekąski na bazie orzechów, masło z orzechów nerkowca, masła orzechowe w proszku,
batony spożywcze na bazie orzechów, pasta z orzechów laskowych,
olej z orzechów ziemnych, jądra orzechów włoskich, olej z orzechów,
napoje na bazie mleka orzechowego, batony na bazie orzechów
i nasion, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony organiczne
na bazie orzechów i ziaren, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, tłuszcze kukurydziane, tłuszcze jadalne, oleje i tłuszcze, tłuszcze roślinne
do gotowania, tłuszcze roślinne do celów spożywczych, tłuszcze
zwierzęce do celów spożywczych, oleje i tłuszcze jadalne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie towarów takich jak: białkowe
suplementy diety, koktajle białkowe, tłuszcze do celów medycznych
lub weterynaryjnych, masło z orzechów, polewy orzechowe, pasty
na bazie orzechów, mieszanki owoców i orzechów pasty przyrządzone z orzechów, przekąski na bazie orzechów, masło z orzechów
nerkowca, masła orzechowe w proszku, batony spożywcze na bazie
orzechów, pasta z orzechów laskowych, olej z orzechów ziemnych,
jądra orzechów włoskich, olej z orzechów, napoje na bazie mleka
orzechowego, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie
owoców i orzechów, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren,
batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, pasty
do smarowania składające się z orzechów laskowych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców
i przetworzonych orzechów, tłuszcze kukurydziane, tłuszcze jadalne,
oleje i tłuszcze, tłuszcze roślinne do gotowania, tłuszcze roślinne
do celów spożywczych, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych,
oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 330512
(220) 2019 10 28
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) SOWUL ADAM, Klebark Wielki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTAURUS BATTERY
(540)

(210) 506157

(531) 04.02.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne kwasowe, akumulatory elektryczne powietrzno-cynkowe, akumulatory elektryczne zasadowe,
baterie galwaniczne.
(111) 330513
(220) 2019 10 29
(210) 506241
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732) OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Morszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWOLOVO Beet&Go BEETROOT POWERSHOT
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(540)

(591) biały, czerwony, fioletowy, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.03.05, 19.03.15, 19.03.21, 19.03.25,
05.09.03
(510), (511) 29 mrożone, suszone, liofilizowane, konserwowane, gotowane: owoce, warzywa, 30 przyprawy, sosy przyprawowe, syropy
do polewania deserów, spożywcze lody i sorbety, galaretki owocowe
jako słodycze, wyroby cukiernicze, 31 świeże: owoce, warzywa, 32
owocowe i warzywne, bezalkoholowe: napoje, nektary, soki, musy,
przeciery, syropy, esencje, ekstrakty, wyciągi.
(111) 330514
(220) 2019 10 30
(210) 506263
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732) GARULA-DERLATKA MAŁGORZATA EDU-MAG KOREPETYCJE
I USŁUGI EDYTORSKIE, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) edumag
(540)

(591) czerwony, czarny, srebrny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 20.01.03
(510), (511) 41 nauczanie indywidualne, nauczanie i szkolenia, działalność edukacyjna, usługi tłumaczenia, konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, redakcja tekstów, kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, przygotowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów.
(111) 330515
(220) 2019 10 30
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732) CZERNICKI BERNARD BERNI, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEVLANA KEBAB
(540)

(210) 506270

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.03, 02.01.04, 26.04.01
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem barów, pubów, restauracji, usługi cateringowe, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, udostępnianie
obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, restauracje oferujące dania na wynos.
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(111) 330516
(220) 2019 10 31
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732) PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RoyalDesign
(540)
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(210) 506329

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia działalności reklamowej polegającej na projektowaniu, nadruków reklamowych na upominkach
i gadżetach, zgrupowanie w salonach wystawowych upominków
i gadżetów do celów reklamowych, pozwalające konsumentowi
ich obejrzenie i wygodny zakup, z branży: artykułów biurowych,
wyrobów elektronicznych i elektrotechnicznych osobistego i powszechnego użytku, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów do dodatkowego wyposażenia samochodów, artykułów dekoracyjnych, odzieży i nakryć głowy, artykułów użytku osobistego
jak parasole, zegarki, torebki, torby, teczki, portfele, portmonetki
i drobna galanteria skórzana i skóropodobna, gry, maskotki, breloki,
komplety piśmiennicze, zabawki dla dzieci, komplety kosmetyczne,
zapalniczki, kubki i zestawy do wina, 40 wykonywanie nadruków reklamowych na upominkach i gadżetach.
(111) 330517
(220) 2019 11 12
(210) 506676
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ
HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gotovege
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, oleje
i tłuszcze jadalne, zupy i wywary, batoniki na bazie owoców i orzechów, bakalie, batony na bazie orzechów i nasion, błyskawiczne
zupy miso, buliony, chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe, dipy,
ekstrakty z warzyw do konsumpcji, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, gotowe dania warzywne, gotowe produkty
z warzyw, hummus, kandyzowane przekąski owocowe, koncentraty
na bazie owoców przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie
warzyw przeznaczone do gotowania, konserwowane warzywa, kostki bulionowe, liofilizowane warzywa, masło z orzechów, miąższ owoców, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców
i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne, mleko roślinne,
mrożone owoce, nasiona jadalne, owocowe pasty do smarowania,
owoce w puszkach, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty
do smarowania składające się z orzechów laskowych, pasty do zup,
pikle, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, przeciery
warzywne, przeciery owocowe, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, sałatki gotowe,
substytuty jaj, substytuty drobiu, substytuty kwaśnej śmietany, substytuty margaryny, substytuty masła, substytuty mięsa, substytuty
mleka, substytuty serów, tofu, warzywne pasty do smarowania, wywar, bulion, wywar z warzyw, 30 dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, sól, przyprawy i dodatki smakowe, aromaty
do żywności, artykuły spożywcze ze zbóż, batony zbożowe i energetyczne, batoniki, chiński makaron instant, ciasto do pieczenia,
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania,
czekolada, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest
makaron, dodatki smakowe i przyprawy, esencje spożywcze [inne
niż olejki eteryczne], gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy na bazie
makaronu, kanapki, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,

Nr 14/2020

kasze, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż,
mąka, makarony, makaron błyskawiczny, makaron azjatycki, makaron spożywczy, marynaty, muesli, musy, paella, pasty curry, pasty
czekoladowe, pasty warzywne [sosy], pikantne sosy, czatnej i pasty,
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, przeciery warzywne [sosy], przekąski
na bazie zbóż, przyprawy, puddingi, quiche [tarty], ravioli [gotowe],
risotto, sałatka z makaronem, sandwicze, słodycze [cukierki], słodycze owocowe, sosy, suche i świeże makarony, kluski i pierogi.

(111) 330518
(220) 2016 09 19
(210) 461708
(151) 2019 03 08
(441) 2016 10 24
(732) DOMEK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE GORVITA, (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEPASAL
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety do celów
spożywczych, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów leczniczych lub weterynaryjnych, substancje
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, zioła lecznicze.
(111) 330519
(220) 2019 01 03
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 22
(732) KOWALCZYK PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) art CONNECTION music
(540)

(210) 494438

(591) czarny, żółty
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrania muzyczne i inne dane w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, media wykorzystywane dla magazynowania i transmisji danych cyfrowych, dyski
kompaktowe audio, video i audio-video, dyski magnetyczne, nośniki
do rejestracji dźwięku i obrazu, programy, programy gier dla urządzeń przenośnych, w tym telefonów komórkowych, płyty CD, DVD,
wysokiej rozdzielczości z muzyką i innymi danymi, 41 usługi rozrywki, dostarczanie oprogramowania i muzyki on-line, dane muzyczne
oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, udostępnianie
danych dla użytkowników sieci, usługi agencji reprezentującej artystów-wykonawców (impresariat), wytwórnia fonograficzna, .
(111) 330520
(220) 2019 02 28
(210) 496530
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 29
(732) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lab4Baby alpanten
(540)

(591) niebieski, różowy
(531) 02.09.01, 02.05.01, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje i żele nawilżające, emulsje do ciała,
kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy do pielęgnacji
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skóry, inne niż użytku medycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy
kosmetyczne do skóry suchej, kremy ochronne, 5 farmaceutyczne
produkty dermatologiczne, maści lecznicze, kremy lecznicze, kremy
farmaceutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry, maści do celów
kosmetycznych.

(111) 330521
(220) 2019 02 28
(210) 496533
(151) 2019 09 20
(441) 2019 04 29
(732) ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wax control higiena uszu
(540)

(591) niebieski, zielony, czerwony
(531) 05.03.11, 27.05.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki do stosowania na skórę, 5 farmaceutyczne produkty dermatologiczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, roztwory oczyszczające do użytku
medycznego, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne .
(111) 330522
(220) 2019 09 04
(210) 504103
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 07
(732) KHYMUK OREST, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAFIOŁA
(510), (511) 35 usługi w zakresie administrowania: barami szybkiej
obsługi, snack-barami, domami turystycznymi, kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami, restauracjami, pizzeriami, restauracjami
samoobsługowymi, stołówkami, pensjonatami, agencjami zakwaterowań, agencjami muzycznymi, artystycznymi, usługi: doradztwa
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, reklamy, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama korespondencyjna, doradztwo gospodarcze
związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, usługi sprzedaży towarów: pizze, produkty i wyroby żywnościowe, w szczególności artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia
zwierzęcego oraz roślinnego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, wędliny, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, sałatki warzywne, mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, sery,
mleko, produkty i napoje mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, masła,
zupy, owoce morza i produkty z nich, wyroby na bazie ziemniaków,
owocowe i ziemniaczane chipsy, pasztety z wątróbki, pasztety, kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje na ich bazie, mąka i produkty zbożowe, makaron,
chleb, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane,
owsiane, zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, lody,
miód, melasa, drożdże, sól, musztarda, ketchup, majonez, przyprawy, sosy do sałatek, paszteciki, wyroby gotowane i mrożone zawierające drób, zakąski, kanapki, świeże owoce i warzywa, produkty
rolne, ogrodnicze, leśne, napoje bezalkoholowe, wody mineralne,
gazowane i niegazowane, soki i napoje owocowe, warzywne, syropy i preparaty do produkcji napojów, piwo, napoje alkoholowe, 43
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, usługi
pizzerii, kawiarni, barów, kafejek, herbaciarni, lodziarni, pubów, winiarni, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie namiotów,
konstrukcji przenośnych, usługi doradcze dotyczące żywności.
(111) 330523
(151) 2020 03 18

(220) 2019 09 23
(441) 2019 12 02

(210) 504745
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(732) BROS CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bc BROS CONTROL AUTOMATION SYSTEMS
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty do użytku przemysłowego, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny do uszczelniania krawędzi do użytku przemysłowego, prasy [maszyny przemysłowe], prasy [maszyny
do celów przemysłowych], przenośniki przemysłowe, roboty przemysłowe, 9 instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej,
oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie przemysłowe, sprzęt komputerowy, oprogramowanie
sprzętowe, 37 naprawa sprzętu elektrycznego, naprawa maszyn
i sprzętu do obróbki metali, instalacja maszyn przemysłowych,
konserwacja instalacji przemysłowych, konserwacja maszyn przemysłowych, naprawa maszyn przemysłowych, odnawianie maszyn
przemysłowych, montaż instalacji przemysłowych, 42 inżynieria
mechaniczna, inżynieria oprogramowania, inżynieria komputerowa, inżynieria techniczna, inżynieria (prace inżynieryjne), inżynieria
oprogramowania komputerowego, badania nad procesami przemysłowymi, badania naukowe i przemysłowe, komputerowy sprzęt (doradztwo w zakresie-), badania w dziedzinie sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, usługi doradcze
w zakresie sprzętu komputerowego, badania związane z opracowywaniem sprzętu komputerowego, usługi badawczo-rozwojowe
dotyczące sprzętu komputerowego, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogramowania, projektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, opracowywanie sprzętu
komputerowego dla przemysłu wytwórczego, usługi w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów oprogramowania sprzętowego, usługi doradcze w odniesieniu do sprzętu komputerowego, profesjonalne usługi doradcze
w zakresie sprzętu komputerowego, badania i doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, projektowanie i opracowywanie sprzętu
komputerowego dla przemysłu wytwórczego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, udzielanie
porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem
komputerowym, projektowanie maszyn przemysłowych, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, kontrola maszyn i urządzeń
przemysłowych, opracowywanie maszyn przemysłowych, opracowywanie procesów przemysłowych, projektowanie programów
komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów
elektrycznych, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie produktów inżynieryjnych, projektowanie oprogramowania
sterowników, projektowanie oprogramowania systemowego, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemowego, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania
procesami, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, opracowywanie produktów przemysłowych, opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie
sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie maszyn przemysłowych, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo,
usługi analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo, usługi
doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi w zakresie ana-
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lizy przemysłowej, usługi w zakresie badań przemysłowych, usługi
w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, usługi w zakresie rozwoju przemysłowego, doradztwo techniczne związane
z projektowaniem.

(111) 330524
(220) 2019 09 30
(210) 505000
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 12
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HELP
(510), (511) 3 patyczki z watą do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, preparaty do mycia, mydła, waciki do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych, chusteczki nawilżane do czyszczenia łazienek, chusteczki nawilżane do czyszczenia kuchni, chusteczki nawilżane do czyszczenia uniwersalne.
(111) 330525
(220) 2019 09 30
(210) 505004
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOXYNIUM
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 330526
(220) 2019 04 01
(210) 498026
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 14
(732) SIELWANOWSKI MARIUSZ, Iłża (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SYRENA RECORD
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe [audio,
video], płyty fonograficzne, płyty CD, DVD, urządzenia do odtwarzania, 35 działalność artystyczna (usługi impresariów), impresariat,
działalność gospodarcza (organizacja i zarządzanie), dystrybucja
materiałów reklamowych, druków, prospektów, broszur, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, promocja, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna oraz za pośrednictwem sieci komórkowej, reklamy prasowe, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie marketingu i public relations, reklama Internet, 41 organizowanie i prowadzenie
koncertów, informacja rozrywkowa, usługi agencji reprezentującej
artystów-wykonawców, organizowanie spektakli oraz przedstawień
teatralnych, radiowe i telewizyjne programy rozrywkowe, realizacja
spektakli, usługi orkiestrowe, organizacja imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi studia nagrań, wszelkie usługi on-line.
(111) 330527
(220) 2019 09 30
(210) 505005
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOXYNIUM-COMPLEX
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 330528
(220) 2019 09 30
(210) 505012
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 25
(732) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pharma CF Laboratories
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 02.09.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 3 olejki eteryczne, balsamy do celów kosmetycznych,
inne niż do celów medycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chusteczki kosmetyczne nasączane preparatami kosmetycznymi dla dzieci i dla dorosłych, chusteczki do usuwania makijażu,
dezodoranty osobiste w sprayu, w sztyfcie, roll-on, antyperspiranty,
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, farby do włosów i do brody, henna, ałun-kamień ściągający, kleje do mocowania sztucznych włosów i rzęs, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, do pielęgnacji skóry,
do rzęs, do brwi, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry,
podkłady pod fluidy, bazy pod makijaż, rozświetlacze, lakiery do włosów, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła dezodorujące, mydła do golenia, neutralizatory do ondulacji włosów, odżywki
do włosów, olejki zapachowe, preparaty do wybielania zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do płukania ust do celów
niemedycznych, płyny do higieny intymnej, płyny do demakijażu,
preparaty do depilacji, do golenia, do pielęgnacji paznokci, preparaty do protez zębowych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do odchudzania, do odświeżania oddechu w sprayu, mydła
przeciwpotne, puder do twarzy i do stóp, pianki, zasypki, pumeks,
sztuczne rzęsy, szampony do włosów, sztuczne paznokcie, środki i pasty do czyszczenia zębów, środki do odświeżania powietrza,
świece do masażu w celach kosmetycznych, talk kosmetyczny, tusze
do rzęs, wata i waciki do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wody kolońskie, wody perfumowane, perfumy, wody toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji,
wosk do wąsów, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele
do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów,
żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 5 balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy,
borowiny lecznicze, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt, dietetyczna żywność
i napoje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, gliceryna do celów medycznych, guma do żucia do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów medycznych, intymne preparaty nawilżające, kolagen do celów medycznych, lakier
dentystyczny, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, szampony lecznicze, środki do czyszczenia zębów lecznicze,
lecznicze świece do masażu ciała, maści do celów farmaceutycznych,
mineralne suplementy diety, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze
suplementy diety, olejki lecznicze, pielucho-majtki dziecięce i dla
dorosłych, pieluszki niemowlęce, plastry higieniczne, podpaski higieniczne, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, preparaty
do odświeżania powietrza, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciw łupieżowi, preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty lecznicze do odchudzania, preparaty witaminowe, sole do kąpieli
mineralnych do celów leczniczych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki
do czyszczenia powietrza, środki przeciw poceniu się stóp, środki
przeciw zrogowaceniu stóp, środki wspomagające opalanie, wata,
wazelina do celów medycznych, woda do kąpieli leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność do celów medycznych, zioła lecznicze, 35 usługi marketingowe dotyczące działalności handlowej, zapewnienie platform internetowych dla nabywców towarów i usług,
usługi w zakresie dostarczenia informacji i kontaktów dotyczących
tematów handlowych i biznesowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu detalicznego i hurtowego, dotyczącego następujących towarów:
olejki eteryczne, balsamy do celów kosmetycznych, inne niż do celów medycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust,
chusteczki kosmetyczne nasączane preparatami kosmetycznymi dla
dzieci i dla dorosłych, chusteczki do usuwania makijażu, dezodoranty osobiste w sprayu, w sztyfcie, roll-on, antyperspiranty, ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, farby do włosów i do brody, henna, ałun-kamień ściągający, kleje do mocowania sztucznych włosów i rzęs,
kosmetyki, kosmetyki do makijażu, do pielęgnacji skóry, do rzęs,
do brwi, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, podkłady
pod fluid, bazy pod makijaż, rozświetlacze, lakiery do włosów, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła dezodorujące, mydła
do golenia, neutralizatory do ondulacji włosów, odżywki do włosów,
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olejki zapachowe, preparaty do wybielania zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do higieny intymnej, płyny do demakijażu, preparaty
do depilacji, do golenia, do pielęgnacji paznokci, preparaty do protez zębowych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do odchudzania, do odświeżania oddechu w sprayu, mydła przeciwpotne,
puder do twarzy i do stóp, pianki, zasypki, pumeks, sztuczne rzęsy,
szampony do włosów, sztuczne paznokcie, środki i pasty do czyszczenia zębów, środki do odświeżania powietrza, świece do masażu
w celach kosmetycznych, talk kosmetyczny, tusze do rzęs, wata i waciki do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wody kolońskie, wody perfumowane, perfumy, wody toaletowe, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk do wąsów, zestawy
kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, żelowe płatki pod oczy
do celów kosmetycznych, balsamy do użytku medycznego, białkowe
suplementy diety, błonnik pokarmowy, borowiny lecznicze, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, dezodoranty inne niż
dla ludzi i zwierząt, dietetyczna żywność i napoje przystosowane
do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, gliceryna do celów medycznych, guma do żucia do celów medycznych,
herbaty ziołowe do celów medycznych, intymne preparaty nawilżające, kolagen do celów medycznych, lakier dentystyczny, lecznicze
płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze
płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, szampony lecznicze, środki do czyszczenia zębów lecznicze, lecznicze świece do masażu ciała, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy
diety, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety,
olejki lecznicze, pielucho-majtki dziecięce i dla dorosłych, pieluszki
niemowlęce, plastry higieniczne, podpaski higieniczne, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, preparaty do odświeżania
powietrza, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw łupieżowi, preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty lecznicze
do odchudzania, preparaty witaminowe, sole do kąpieli mineralnych
do celów leczniczych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
srodki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki do czyszczenia
powietrza, środki przeciw poceniu się stóp, środki przeciw zrogowaceniu stóp, środki wspomagające opalanie, wata, wazelina do celów
medycznych, woda do kąpieli leczniczych, żywność dla niemowląt,
żywność do celów medycznych, zioła lecznicze.

(111) 330529
(220) 2019 09 30
(210) 505015
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 12
(732) IWANEK KRZYSZTOF FIT WEAR, Modlnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Boco Wear
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna,
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bikini, bluzy dresowe,
bluzki, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem,
biustonosze miękkie, nieusztywniane, biustonosze, dżinsy, golfy,
kamizelki puchowe, kamizelki z polaru, kamizelki, kombinezony, kostiumy, kostiumy kąpielowe, koszulki do jogi, koszulki dla siatkarzy,
koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki bez
rękawów, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, kurtki
dresowe, kurtki, krótkie spodnie, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, kurtki
sportowe, kurtki snowboardowe, kurtki skórzane, kurtki puchowe,
kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], legginsy, legginsy ciążowe, ocieplane kurtki, ocieplacze, odzież taneczna, odzież sportowa, okrycia wierzchnie [odzież], peleryny nieprzemakalne, płaszcze
sportowe, płaszcze przeciwdeszczowe, podkoszulki, podkolanówki,
piżamy, półgolfy, pulowery, rękawiczki zimowe, spódnice, spodenki,
slipy męskie, figi damskie, spodnie [nieformalne], swetry, sukienki
damskie, stroje sportowe, szorty, szlafroki, szale, topy [odzież], tuniki,
znaczniki treningowe, znaczniki [narzutki] sportowe, spodnie dresowe, dresy wiatroszczelne, dresy ortalionowe, spodnie od dresu, body
[odzież], body [bielizna].
(111) 330530
(220) 2019 10 01
(210) 505038
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 04
(732) GRABOWSKI GRZEGORZ STALL, Szczawno-Zdrój (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOCZA ZIEJE OGNIEM
(540)

(591) biały, szary, ciemnoszary, czarny, ciemnoróżowy
(531) 25.01.15, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 likiery, napoje alkoholowe, wódka.
(111) 330531
(220) 2019 06 27
(210) 501604
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 07
(732) STEFANIAK AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRYKO CAFFE Agnieszka Stefaniak
(510), (511) 30 kawa, mrożona kawa, kawa mielona, kawa bezkofeinowa, czekoladowa kawa, kawa nie palona, kawa aromatyzowana,
torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie mielonej, kawa w formie parzonej, kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i napoje
na bazie kawy, 43 kawiarnia.
(111) 330532
(220) 2019 10 01
(210) 505039
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 04
(732) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORMAT
(540)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, udostępnianie informacji 0 działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi public relations,
36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wynajem powierzchni biurowej,
dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe, wynajem mieszkań, pobieranie czynszu, wynajem
nieruchomości, 37 budownictwo, konsultacje budowlane, budownictwo przemysłowe, budynki biurowe (budownictwo), centra handlowe (budownictwo), 39 wynajmowanie garaży, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, 41 organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 42
projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, projektowanie dekoracji wnętrz, 43 wynajmowanie sal
na zebrania, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety].
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(111) 330533
(220) 2019 10 01
(210) 505051
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 04
(732) SOBCZAK-SŁOMCZEWSKI ROBERT, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aMERYKA po polsku
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, jasnoszary, szary
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dekoracja wystaw sklepowych,
audyty przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (specjalistyczne), marketing, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, analizy rynku, badania rynku,
organizacja subskrypcji pakietów medialnych, 41 organizowanie
i prowadzenie imprez, prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, książki, publikowanie książek, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków (do pobrania), publikowanie tekstów, usługi trenerskie,
warsztaty organizowanie i prowadzenie, rozrywka.
(111) 330534
(220) 2019 10 03
(210) 505177
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) GIEGLIS STANISŁAW F.P.H.U. VEGETEX, Zdrojewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Leyden
(510), (511) 11 umywalki łazienkowe, grzejniki łazienkowe, instalacje łazienkowe, wanny łazienkowe, armatury łazienkowe, akcesoria
łazienkowe, wanny łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, dysze do aparatury łazienkowej, armatura łazienkowa do kontroli wody, rozpylacze
nakładane na baterie łazienkowe, umywalki łazienkowe [elementy
instalacji sanitarnych], instalacje łazienkowe do celów sanitarnych,
instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, szafki
łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], kabiny
kąpielowe, kabiny prysznicowe, kabiny do natrysków, obudowy [kabin] do wanien, wanny, wanny prysznicowe, brodziki, bidety, baterie
prysznicowe, deski sedesowe, drzwi prysznicowe, krany, kurki, krany do wody, pisuary, osłony do wanien, prysznice, toalety, zestawy
prysznicowe, przedmioty służące do wyposażenie łazienek.
(111) 330535
(220) 2019 10 03
(151) 2020 03 02
(441) 2019 11 12
(732) CABAJ ADAM EDOMATOR.PL, Łuków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eDomator.pl
(540)

(210) 505180

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z doniczkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stołami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z huśtawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z leżakami ogrodowymi, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów
ogrodniczych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży
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hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami
do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z trampolinami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z legowiskami dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z krzesłami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z koszami na śmieci, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zestawami meblowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z doniczkami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z huśtawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z leżakami ogrodowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z trampolinami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z legowiskami dla
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z krzesłami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z koszami na śmieci, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do ogrodu, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zestawami mebli, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze stołami.

(111) 330536
(220) 2019 10 03
(210) 505188
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) GIEGLIS STANISŁAW F.P.H.U. VEGETEX, Zdrojewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Leyden shower & bath
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.12, 26.04.01, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 11 umywalki łazienkowe, grzejniki łazienkowe, instalacje łazienkowe, wanny łazienkowe, armatury łazienkowe, akcesoria
łazienkowe, wanny łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, dysze do aparatury łazienkowej, armatura łazienkowa do kontroli wody, rozpylacze
nakładane na baterie łazienkowe, umywalki łazienkowe [elementy
instalacji sanitarnych], instalacje łazienkowe do celów sanitarnych,
instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, szafki
łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], kabiny
kąpielowe, kabiny prysznicowe, kabiny do natrysków, obudowy [kabin] do wanien, wanny, wanny prysznicowe, brodziki, bidety, baterie
prysznicowe, deski sedesowe, drzwi prysznicowe, krany, kurki, krany do wody, pisuary, osłony do wanien, prysznice, toalety, zestawy
prysznicowe, przedmiotu służące do wyposażenie łazienek.
(111) 330537
(220) 2019 10 04
(210) 505206
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) MEEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bedroombeach
(540)

(531) 02.03.05, 02.03.16, 02.03.23, 21.03.10, 27.05.01
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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.

(732) TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WARIAT
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, wody mineralne i gazowane,
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe.

(111) 330538
(220) 2019 10 04
(210) 505219
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, S
okołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHRUPAŁKI
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 mieszanki paszowe uzupełniające, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, 7 siewniki rolnicze, maszyny rolnicze, rolnicze maszyny rozprowadzające, maszyny rolnicze
do siania, narzędzia rolnicze montowane do przyczepy, maszyny
rolnicze w postaci przyczep, 31 pasza dla koni, pasza dla świń, pasza dla zwierząt tucznych, pasze zbożowe dla zwierząt, mieszanki
paszowe dla zwierząt, ziarna rolnicze do siewu, 35 usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt.

(111) 330539
(220) 2019 10 04
(210) 505233
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 25
(732) INSTYTUT BADAŃ GOSPODARCZYCH, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Economic Publishing Platform
(540)

(591) beżowy, szary, granatowy
(531) 27.05.01, 02.01.23, 02.01.24, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.14
(510), (511) 35 organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych,
wynajmowanie miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
pokazy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych, reklamy,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży, wynajmowanie miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
agencje reklamowe, uaktualnianie materiału reklamowego, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 41 informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, wyższe uczelnie [edukacja], edukacja,
fotoreportaże, kształcenie praktyczne (pokazy), obsługa konferencji,
obsługa kongresów.
(111) 330540
(151) 2020 03 13

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

(210) 505239

(111) 330541
(220) 2019 10 04
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) BLATTIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vilomix Polska Blattin
(540)

(210) 505240

(111) 330542
(220) 2019 10 04
(210) 505243
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELSORO
(510), (511) 33 wina.
(111) 330543
(220) 2019 10 04
(210) 505245
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAPARAZZI
(510), (511) 33 wina.
(111) 330544
(220) 2019 10 04
(210) 505253
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SM Gostyń
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, zółty, czerwony, czarny, fioletowy,
zielony, różowy
(531) 03.04.02, 03.04.24, 03.04.25, 03.04.26, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 mleko, mleko spożywcze, mleko zagęszczone niesłodzone, mleko zagęszczone słodzone, mleko zagęszczone w tym także o obniżonej zawartości laktozy, mleko sojowe, mleko albuminowe,
mleko odtłuszczone, mleko sfermentowane, mleko skondensowane,
mleko organiczne, mleko kozie, mleko owcze, mleko ryżowe, mleko
zagęszczone, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko kokosowe,
mleko krowie, mleko zsiadłe, kwaśne mleko, mleko w proszku, mleko
kokosowe [napój], mleko sojowe [substytut mleka], mleko o różnych
smakach, riażenka [prażone zsiadłe mleko], mleko ryżowe [substytut
mleka], mleko kokosowe w proszku, mleko z orzeszków ziemnych,
mleko sojowe w proszku, mleko kozie w proszku, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko kokosowe do celów kulinarnych,
mleko z bakteriami lactobacillus acidophilus, mleko ryżowe do celów kulinarnych, enzymy mlekowe do celów spożywczych, napoje
zawierające bakterie kwasu mlekowego, mleko w proszku do celów
spożywczych, mleko w proszku odtłuszczone granulowane, mleko
kokosowe do stosowania jako napój, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, mleko z orzeszków ziemnych do celów
kulinarnych, mleko z nasion konopi jako substytut mleka, mleko
w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mleczne
produkty, w tym także o obniżonej zawartości laktozy, takie jak: sosy
mleczne, desery mleczne, napoje mleczne fermentowane i niefermentowane, a w tym: jogurt, biojogurt, kefir, biokefir, także sporządzone z dodatkiem owoców, warzyw i różnych ziaren, masło, masło
z dodatkiem oleju roślinnego, masełka smakowe, maślane mix-y, wykonane także z obniżoną zawartością laktozy, śmietana i śmietanka
oraz ich przetwory, w tym także wykonane z obniżoną zawartością
laktozy, takie jak bita śmietana, śmietanka: deserowa, kremówka oraz
do kawy, sery i serki, w tym także o obniżonej zawartości laktozy,
a w tym: serki homogenizowane, serki termizowane, serki ziarniste,
serki smakowe, sery twarde, sery topione, w tym o obniżonej zawartości laktozy, suche komponenty serowe do celów spożywczych,
w tym o obniżonej zawartości laktozy, twarogi i twarożki, w tym także twarogi albuminowe, w tym o obniżonej zawartości laktozy, serwatka i wyroby z serwatki zawarte w tej klasie, maślanka oraz wyroby
z maślanki, w tym o obniżonej zawartości laktozy, kazeina, w tym kazeina spożywcza, kazeina techniczna, mleczne produkty dietetyczne
o obniżonej zawartości laktozy, 30 cukierki, w tym także o obniżonej
zawartości laktozy, lody spożywcze i w proszku, w tym o obniżonej
zawartości laktozy, mleczne napoje kakaowe, kawowe, czekoladowe,
w tym z mlekiem o obniżonej zawartości laktozy, krówka (cukierek),
krówki czekoladowe, drobiny kajmakowe, dulce de leche [kajmak],
masa krówkowa, masa kajmakowa, mleczne wyroby cukiernicze.

(111) 330545
(220) 2019 10 04
(210) 505255
(151) 2020 03 17
(441) 2019 12 02
(732) Hankook Technology Group Co., Ltd., Seul (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANKOOK Innovative Performance
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 12 opony do pojazdów mechanicznych, opony rowerowe, korpusy opon, pokrowce na opony, opony do motocykli, łaty
do opon, dętki do rowerów, dętki do opon motocykli, dętki do opon
pneumatycznych, dętki do opon pneumatycznych, dętki do opon
pneumatycznych do kół pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów,
opony pneumatyczne, zestawy narzędzi do naprawy dętek, obręcze kół pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, pokrowce na siodełka
motocyklowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, szczęki hamulcowe do pojazdów, amortyzatory do pojazdów, bagażniki
na narty do samochodów, kolce do opon, opony do pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], gąsienicowy
układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], opony bezdętkowe
do rowerów, opony bezdętkowe do motocykli, wentyle do opon pojazdów.
(111) 330546
(151) 2020 03 24

(220) 2019 10 07
(441) 2019 12 09

(210) 505285
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(732) BRAINWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) brainwave
(540)

(591) fioletowy, pomarańczowy
(531) 26.02.07, 26.11.02, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo zawodowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie
efektywności zawodowej, doradztwo w zakresie motywowania zespołu pracowników, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw,
szkolenia dotyczące metod radzenia sobie ze stresem w działalności
zawodowej, szkolenia dotyczące metod radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, szkolenia dotyczące rozwiązywania problemów
zawodowych i osobowych wśród zespołami pracowników, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, pomoc w zarządzaniu,
zarządzanie zasobami ludzkimi, 41 coaching w zakresie życia zawodowego i osobistego, coaching dla firm, usługi szkoleniowe i edukacyjne w dziedzinie lifecoachingu oraz coachingu dla firm, warsztaty
biznesowe, szkolenia biznesowe, nauczanie i szkolenia, organizacja
i prowadzenie aktywności kulturalnych, organizacja i prowadzenie
aktywności edukacyjnych, organizacja webinariów, planowanie
przyjęć, planowanie widowisk, obozy wypoczynkowe, obozy letnie,
wyjazdy instruktażowe, wyjazdy integracyjne, wyjazdy służbowe,
służbowe wyjazdy szkoleniowe, szkolenia interaktywne, szkolenia
internetowe, warsztaty pracy kreatywnej, doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, szkolenia i warsztaty motywacyjne dla zespołów
pracowników.
(111) 330547
(220) 2019 10 04
(210) 505261
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) KUDZIA BARTŁOMIEJ BARTU, Grzechynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTU
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 galanteria drewniana (pudełka, skrzynki, pojemniki, ozdoby), 21 akcesoria kuchenne drewniane, 22 wełna drzewna
do wypełniania, 40 grawerowanie, stolarstwo.
(111) 330548
(220) 2019 10 07
(210) 505286
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) BRAINWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRAINWAVE
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo zawodowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie
efektywności zawodowej, doradztwo w zakresie motywowania zespołu pracowników, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw,
szkolenia dotyczące metod radzenia sobie ze stresem w działalności
zawodowej, szkolenia dotyczące metod radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, szkolenia dotyczące rozwiązywania problemów
zawodowych i osobowych wśród zespołu pracowników, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, pomoc w zarządzaniu,
zarządzanie zasobami ludzkimi, 41 coaching w zakresie życia zawodowego i osobistego, coaching dla firm, usługi szkoleniowe i edukacyjne w dziedzinie lifecoachingu oraz coachingu dla firm, warsztaty
biznesowe, szkolenia biznesowe, nauczanie i szkolenia, organizacja
i prowadzenie aktywności kulturalnych, organizacja i prowadzenie
aktywności edukacyjnych, organizacja webinariów, planowanie
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przyjęć, planowanie widowisk, obozy wypoczynkowe, obozy letnie,
wyjazdy instruktażowe, wyjazdy integracyjne, wyjazdy służbowe,
służbowe wyjazdy szkoleniowe, szkolenia interaktywne, szkolenia
internetowe, warsztaty pracy kreatywnej, doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, szkolenia i warsztaty motywacyjne dla zespołów
pracowników.

(111) 330549
(220) 2019 10 07
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 12
(732) TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSBIT
(540)
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(111) 330550
(220) 2019 10 07
(210) 505290
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 25
(732) MARKOWSKI DARIUSZ DP PLUS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DBPLUS better performance
(540)

(210) 505288

(531) 26.11.22, 27.05.01
(510), (511) 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, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, programy komputerowe, urządzenia i przyrządy dla
łączności, telekomunikacji i informatyki, aparaty telefoniczne, urządzenia do gaszenia ognia, 38 usługi w zakresie telekomunikacji,
mianowicie, usługi umożliwiające komunikowanie się za pomocą
narządów zmysłu, przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku
i obrazów na odległość, w tym za pomocą komputera, usługi telefoniczne, usługi łączności telefonicznej, w tym telefonii komórkowej,
łączności poprzez sieć światłowodów, usługi obsługi telekonferencji,
poczty elektronicznej, połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu
do baz danych, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, informacji o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych,
poczty głosowej, usługi łączności poprzez terminale komputerowe,
transmisji programów radiowych, transmisji satelitarnej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi wypożyczania urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, telefonów i urządzeń do przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku
i obrazów, urządzeń do kopiowania, usługi zleceń przywoławczych
za pomocą radia, telefonów i innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi badawcze i techniczne, mianowicie: usługi architektoniczne, usługi badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania
w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie fizyki, elektroniczna
konwersja danych lub programów, usługi konwersji danych lub dokumentów, usługi odzyskiwania danych komputerowych, usługi
inżynierii technicznej, kalibrowania i cechowania [pomiarów], kontrola jakości, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi
testowania materiałów, usługi związane z projektowaniem graficznym, analizy techniczne i przemysłowe, analizy systemów komputerowych, doradztwo techniczne i przemysłowe, doradztwo z zakresie
sprzętu komputerowego, usługi projektowania badań na rzecz osób
trzecich, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie opracowywania i projektowania
oprogramowania, w szczególności oprogramowania komputerów,
usługi programowania komputerów, w tym instalacji, konserwacji
oraz aktualizacji oprogramowania, usługi powielania oprogramowania, usługi projektowania urządzeń telekomunikacyjnych: usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi wynajmowania [udostępniania] zasobów serwerów, wypożyczanie komputerów. serwerów [hosting] i oprogramowania komputerowego, usługi
dostarczania wyszukiwarek internetowych.

(591) ciemnoszary, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, 35 marketing w ramach wydawania oprogramowania, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne]
w ramach publikacji oprogramowania.
(111) 330551
(220) 2019 10 08
(210) 505292
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) ZESPÓŁ BASENÓW REKREACYJNYCH W REDZIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA SPINNER
(540)

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 baseny kąpielowe (konstrukcje metalowe), 28 zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], zjeżdżalnie wodne, 37 obsługa
basenów kąpielowych, 39 turystyka [zwiedzanie], organizowanie
wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, 41 udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, prowadzenie parków wodnych,
parki rozrywki, kultura fizyczna, informacja o rozrywce, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organizowanie
obozów sportowych, usługi związane z obozami wakacyjnymi [rozrywka], informacja o imprezach rozrywkowych, 44 łaźnie tureckie,
terapeutyczne usługi.
(111) 330552
(220) 2019 10 08
(210) 505293
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POWERMAT TADEUSZ
BIJAK, MONIKA BIJAK, KRYSTIAN BIJAK SPÓŁKA JAWNA,
Zawiercie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWERMAT THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY
(540)

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.11, 29.01.13
(510), (511) 6 drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali,
drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topiko-
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wego], pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza
metalowe, 7 awaryjne generatory prądotwórcze, betoniarki, brzeszczoty pił [części maszyn], elektrody do urządzeń spawalniczych, elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne
sokowirówki, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne
zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], frezarki, generatory
elektryczności, kosiarki, kultywatory [maszyny], maszyny do grawerowania, maszyny do gwintowania, maszyny do mieszania, maszyny
do mycia ciśnieniowego, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy
farby, maszyny do obróbki drewna, maszyny do ostrzenia, maszyny
do ostrzenia ostrzy, maszyny do robót ziemnych, maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny do ubijania, maszyny do zszywania,
maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny na sprężone powietrze, maszyny rozpylające, mieszalniki, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, młoty elektryczne,
młoty pneumatyczne, narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne
o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie
ręcznym, nitownice [maszyny], noże [części maszyn], noże elektryczne,
nożyce elektryczne, odkurzacze, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, palniki gazowe do cięcia, palniki gazowe do lutowania, piły
[maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety dozujące klej,
elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, podnośniki [urządzenia],
podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, pompy [maszyny], pompy odśrodkowe, prowadnice do maszyn, przecinarki łukowe, reduktory ciśnienia
[części maszyn], silniki do łodzi, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
spawarki gazowe, spawarki łukowe, stoły do maszyn, stoły do pił [części maszyn], strugarki wzdłużne, śrubokręty elektryczne, śrubokręty
silnikowe, śrubokręty zasilane elektrycznie, świdry wiertnicze [części
maszyn], tokarki, torby do odkurzaczy, ubijaki elektryczne, uchwyty wiertarskie [części maszyn], urządzenia do czyszczenia, parowe
urządzenia do malowania, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne., 8
brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych], dłuta, dobijaki do gwoździ, dziurkacze numerujące, frezy [narzędzia], grabie [narzędzia], grzechotki (narzędzia ręczne), gwintownice [narzędzia ręczne], imadła,
imadła stołowe [przyrządy ręczne], kątowniki [narzędzia], klucze [narzędzia], kopaczki [narzędzia ręczne], kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], kosy, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego,
elektryczne i nieelektryczne, mieszadła do mieszania farb, młotki [narzędzia ręczne], narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia
ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie,
nitownice [narzędzia ręczne], noże, noże do tapet, noże ogrodnicze
do przycinania roślin, nożyce, nożyce ogrodnicze, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, piły [narzędzia ręczne, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, przecinaki [narzędzia ręczne], przycinacze
do drzew, przycinarki do rur [narzędzia], przyrządy do ostrzenia, przyrządy do ostrzenia ostrzy, przyrządy do strzyżenia [ręczne], przyrządy
tnące [narzędzia ręczne], punktaki [narzędzia ręczne], strugi, szczypce,
kleszcze, śrubokręty, nieelektryczne świdry, świdry [narzędzia ręczne],
zestawy do manicure, elektryczne, 9 maski ochronne, miarki [przyrządy miernicze], przyłbice do spawania, 11 czołówki, elektryczne latarki,
grill, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do filtrowania powietrza, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, opalarki, osuszacze
powietrza, palniki, palniki gazowe, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, wentylatory elektryczne do użytku
osobistego.

(111) 330553
(220) 2019 10 07
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 12
(732) TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSBIT
(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 26.11.22, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 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, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, programy komputerowe, urządzenia i przyrządy dla
łączności, telekomunikacji i informatyki, aparaty telefoniczne, urządzenia do gaszenia ognia, 38 usługi w zakresie telekomunikacji,
mianowicie: usługi umożliwiające komunikowanie się za pomocą
narządów zmysłu, przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku
i obrazów na odległość, w tym za pomocą komputera, usługi telefoniczne, usługi łączności telefonicznej, w tym telefonii komórkowej,
łączności poprzez sieć światłowodów, usługi obsługi telekonferencji,
poczty elektronicznej, połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu
do baz danych, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, informacji o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych,
poczty głosowej, usługi łączności poprzez terminale komputerowe,
transmisji programów radiowych, transmisji satelitarnej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi wypożyczania urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, telefonów i urządzeń do przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku
i obrazów, urządzeń do kopiowania, usługi zleceń przywoławczych
za pomocą radia, telefonów i innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi badawcze i techniczne, mianowicie: usługi architektoniczne, usługi badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania
w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie fizyki, elektroniczna
konwersja danych lub programów, usługi konwersji danych lub dokumentów, usługi odzyskiwania danych komputerowych, usługi
inżynierii technicznej, kalibrowania i cechowania [pomiarów], kontrola jakości, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi
testowania materiałów, usługi związane z projektowaniem graficznym, analizy techniczne i przemysłowe, analizy systemów komputerowych, doradztwo techniczne i przemysłowe, doradztwo z zakresie
sprzętu komputerowego, usługi projektowania badań na rzecz osób
trzecich, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie opracowywania i projektowania
oprogramowania, w szczególności oprogramowania komputerów,
usługi programowania komputerów, w tym instalacji, konserwacji
oraz aktualizacji oprogramowania, usługi powielania oprogramowania, usługi projektowania urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi wynajmowania [udostępniania] zasobów serwerów, wypożyczanie komputerów, serwerów [hosting] i oprogramowania komputerowego, usługi
dostarczania wyszukiwarek internetowych.

(111) 330554
(220) 2019 10 07
(210) 505295
(151) 2020 03 13
(441) 2019 11 12
(732) IWONA SPÓŁKA JAWNA JERZY TOMKIEWICZ, PAWEŁ
TOMKIEWICZ, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ButyRaj.pl
(540)

(210) 505294
(591) czarny, różowy
(531) 09.09.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, udostępnianie
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, publikowanie tekstów
reklamowych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie zamówień on-line, sprzedaż hurtowa i detaliczna obuwia za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku
z akcesoriami obuwniczymi i środkami do pielęgnacji obuwia za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet,
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usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.

(111) 330555
(220) 2019 10 07
(210) 505296
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MELACRON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne dla celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(111) 330556
(220) 2019 10 07
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 12
(732) TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSBIT
(540)

(210) 505297

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 26.11.22, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 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, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, programy komputerowe, urządzenia i przyrządy dla
łączności, telekomunikacji i informatyki, aparaty telefoniczne, urządzenia do gaszenia ognia, 38 usługi w zakresie telekomunikacji,
mianowicie: usługi umożliwiające komunikowanie się za pomocą
narządów zmysłu, przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku
i obrazów na odległość, w tym za pomocą komputera, usługi telefoniczne, usługi łączności telefonicznej, w tym telefonii komórkowej,
łączności poprzez sieć światłowodów, usługi obsługi telekonferencji,
poczty elektronicznej, połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu
do baz danych, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, informacji o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych,
poczty głosowej, usługi łączności poprzez terminale komputerowe,
transmisji programów radiowych, transmisji satelitarnej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi wypożyczania urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, telefonów i urządzeń do przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku
i obrazów, urządzeń do kopiowania, usługi zleceń przywoławczych
za pomocą radia, telefonów i innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi badawcze i techniczne, mianowicie: usługi architektoniczne, usługi badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, badania
w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie fizyki, elektroniczna
konwersja danych lub programów, usługi konwersji danych lub dokumentów, usługi odzyskiwania danych komputerowych, usługi
inżynierii technicznej, kalibrowania i cechowania [pomiarów], kontrola jakości, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi
testowania materiałów, usługi związane z projektowaniem graficznym, analizy techniczne i przemysłowe, analizy systemów komputerowych, doradztwo techniczne i przemysłowe, doradztwo z zakresie
sprzętu komputerowego, usługi projektowania badań na rzecz osób
trzecich, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie opracowywania i projektowania
oprogramowania, w szczególności oprogramowania komputerów,
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usługi programowania komputerów, w tym instalacji, konserwacji
oraz aktualizacji oprogramowania, usługi powielania oprogramowania, usługi projektowania urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi wynajmowania [udostępniania] zasobów serwerów, wypożyczanie komputerów, serwerów [hosting] i oprogramowania komputerowego, usługi
dostarczania wyszukiwarek internetowych.

(111) 330557
(220) 2019 10 07
(210) 505298
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 12
(732) IWONA SPÓŁKA JAWNA JERZY TOMKIEWICZ, PAWEŁ
TOMKIEWICZ, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUTYRAJ
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, organizacja
i prowadzenie prezentacji produktów, publikowanie tekstów reklamowych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie zamówień on-line, sprzedaż hurtowa i detaliczna obuwia
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku z akcesoriami
obuwniczymi i środkami do pielęgnacji obuwia za pośrednictwem
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi handlowe
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję,
a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
(111) 330558
(220) 2019 10 07
(210) 505302
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) THALHAMMER TOBIAS, Neubiberg (DE)
(540) (znak słowny)
(540) TOBY Z MONACHIUM
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 330559
(220) 2019 10 07
(210) 505305
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 12
(732) PIOSENKA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIOSENKA PLUS
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 330560
(220) 2019 10 07
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) SUTOWSKI KRZYSZTOF, Klawkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A1SORTER
(540)

(210) 505310

(591) szary, granatowy, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 7 przenośniki, pasy do przenośników, maszyny do sortowania dla przemysłu, sortownice, pakowarki, etykieciarki, podnośniki (windy), sterowniki do windy, podnośniki (urządzenia), urządzenia
podnośnikowe, urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, podajniki (części maszyn, roboty przemysłowe, manipulatory
przemysłowe (maszyny), kosze samowyładowcze (mechaniczne), 42
badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, badawczo-rozwojowe (prace) dla osób trzecich, usługi doradcze
w zakresie technologii, usługi inżynieryjne, opracowanie projektów
technicznych.
(111) 330561
(151) 2020 03 16

(220) 2019 10 08
(441) 2019 11 18

(210) 505342
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(732) ZIELONY KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zielony koncept architektura krajobrazu
(540)

(591) ciemnozielony, zielony, biały
(531) 26.07.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 chirurgia drzew, doradztwo w zakresie projektowania
krajobrazu, doradztwo związane z sadzeniem drzew, inwentaryzacja zieleni, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja
ogrodów, pielęgnacja rabat kwiatowych, pielęgnacja terenów zieleni, w tym zieleni publicznej, pielęgnacja trawników, projektowanie
ogrodów i krajobrazów, sadzenie drzew i drzew ogrodowych, sadzenie roślin, układanie kwiatów, uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi ogrodnicze, usługi ponownego zalesiania,
usuwanie roślin, w tym drzew, krzewów i chwastów dla ogrodnictwa,
wysiew nasion.
(111) 330562
(220) 2019 10 08
(210) 505344
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GULIWER ESTKOWSKI,
SAWICKI SPÓŁKA JAWNA, Nasielsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KARTOFLISKO
(510), (511) 29 kiszka ziemniaczana, pasztety na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie ziemniaków, 43 usługi restauracji.
(111) 330563
(220) 2019 10 08
(210) 505345
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) THEMAR IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz Kolonia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AFITOL
(510), (511) 5 preparaty biobójcze herbicydy, mydła i środki dezynfekcyjne, antybakteryjne, środki owadobójcze, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, środki do tępienia i odstraszania owadów,
w tym kleszczy, środki bakteriobójcze, pestycydy, środki do tępienia szkodników, do tępienia larw, ślimaków nagich, lepy na muchy,
preparaty przeciwmolowe, środki do tępienia i odstraszania mysz,
szczurów i innych szkodników, środki do tępienia pasożytów, ślimaków, pestycydy, środki przeciw robactwu, trutki na myszy i szczury,
trucizny.
(111) 330564
(220) 2019 10 08
(210) 505346
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) THEMAR IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz Kolonia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EFITOL
(510), (511) 5 preparaty biobójcze herbicydy, mydła i środki dezynfekcyjne, antybakteryjne, środki owadobójcze, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, środki do tępienia i odstraszania owadów,
w tym kleszczy, środki bakteriobójcze, pestycydy, środki do tępienia szkodników, do tępienia larw, ślimaków nagich, lepy na muchy,
preparaty przeciwmolowe, środki do tępienia i odstraszania mysz,
szczurów i innych szkodników, środki do tępienia pasożytów, ślimaków, pestycydy, środki przeciw robactwu, trutki na myszy i szczury,
trucizny.

Nr 14/2020

(111) 330565
(220) 2019 10 08
(210) 505347
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RAMINA
(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) 330566
(220) 2019 10 08
(210) 505348
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) THEMAR IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz Kolonia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMIDEX
(510), (511) 5 preparaty biobójcze herbicydy, mydła i środki dezynfekcyjne, antybakteryjne, środki owadobójcze, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, środki do tępienia i odstraszania owadów,
w tym kleszczy, środki bakteriobójcze, pestycydy, środki do tępienia szkodników, do tępienia larw, ślimaków nagich, lepy na muchy,
preparaty przeciwmolowe, środki do tępienia i odstraszania mysz,
szczurów i innych szkodników, środki do tępienia pasożytów, ślimaków, pestycydy, środki przeciw robactwu, trutki na myszy i szczury,
trucizny.
(111) 330567
(220) 2019 10 08
(210) 505350
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAURITIUS

Nr 14/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(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) 330568
(220) 2019 10 08
(210) 505351
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VELVETIA
(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, wy-
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szukiwanie 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) 330569
(220) 2019 10 08
(210) 505357
(151) 2020 03 10
(441) 2019 11 18
(732) JANKOWSKI FILIP TREDOS, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOSI
(510), (511) 25 odzież, zwłaszcza odzież damska, w tym sukienki,
spódniczki, spodnie, koszule, bluzki, swetry, trykoty (ubrania), T-shirty, apaszki [chustki], szale, szaliki, bielizna osobista, biustonosze,
body [bielizna], gorsety [bielizna damska], majtki, piżamy, szlafroki,
pończochy, rajstopy, skarpetki, kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, okrycia wierzchnie [odzież], kurtki, płaszcze, etole [futra], paski
[odzież], rękawiczki, odzież męska, w tym zwłaszcza koszule, kamizelki, garnitury, krawaty, muszki, poszetki, spodnie, swetry, koszule,
koszulki, T-shirty, bielizna osobista męska, majtki, piżamy, szlafroki,
skarpetki, okrycia wierzchnie [odzież], kurtki, płaszcze, paski [odzież],
rękawiczki, obuwie, zwłaszcza obuwie damskie i męskie, nakrycia
głowy, 35 sprzedaż detaliczna dla osób trzecich prowadzona przez
domy sprzedaży wysyłkowej lub przez Internet, zwłaszcza sprzedaż
odzieży, obuwia i nakryć głowy, pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów odzieżowych, obuwia i nakryć głowy pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowni i sklepach stacjonarnych i internetowych, import odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(111) 330570
(220) 2019 10 08
(210) 505359
(151) 2020 03 16
(441) 2019 11 18
(732) PIOSENKA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rejs z gwiazdami
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 330571
(220) 2019 10 08
(210) 505360
(151) 2020 03 27
(441) 2019 12 09
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUMISSIMA
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, peelingi do twarzy i do ciała, olejki do twarzy
i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, nielecznicze serum do twarzy
i do ciała, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia
i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy
do włosów, odżywki do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne dla dzieci, kosmetyki i preparaty kosme-
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tyczne do stosowania w ciąży, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci,
środki do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania
i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki
do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, peelingi do twarzy i do ciała do celów leczniczych, olejki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, serum do twarzy i do ciała do celów leczniczych, produkty
lecznicze do stóp, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
do kąpieli leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych
kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami
naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej
po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry kobiet
w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty lecznicze do skóry głowy, produkty
lecznicze do włosów, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające odchudzanie do celów leczniczych,
suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów
i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(111) 330572
(220) 2019 05 12
(210) 499642
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) JANASZEK JANUSZ JERZY ALLADIN, Franciszkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alladin Janusz Janaszek www.alladin.net.pl
(540)

(591) czerwony
(531) 13.03.05, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 montaż urządzeń centralnego ogrzewania, montaż
instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji kanalizacyjnych,
gazowych i wodociągowych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, odnawianie
instalacji wodno-kanalizacyjnych, podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur wodno-kanalizacyjnych, naprawa
systemów kanalizacji, serwisowanie rur kanalizacyjnych, renowacja
rur kanalizacyjnych, konserwacja rur kanalizacyjnych, czyszczenie
rur kanalizacyjnych, usługi czyszczenia kanalizacji, instalowanie systemów rurociągów do przesyłania pary wodnej, podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie rur wodnych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur gazowych, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, instalowanie systemów zasilanych energią
słoneczną, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, konserwacja i naprawa instalacji
energii słonecznej, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią
słoneczną, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, instalacja systemów
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
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mieszkalnych, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, naprawa
lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii, montaż instalacji przemysłowych, renowacja instalacji przemysłowych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń chemicznych, instalacja przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, instalacja przemysłowych zbiorników
ciśnieniowych, instalacja przemysłowych przewodów grzejnych,
instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja rurociągów przemysłowych, instalacja pieców przemysłowych, instalacja maszyn przemysłowych, konserwacja instalacji przemysłowych,
instalacja systemów odprowadzania ciepła, instalacja elektrycznego
ogrzewania towarzyszącego, instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów HVAC, naprawa urządzeń ogrzewczych, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia,
zakładanie instalacji geotermicznych, budowa instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, budowa instalacji do ogrzewania
geotermicznego, konserwacja i naprawa instalacji geotermicznych,
budowa komunalnych instalacji do ogrzewania geotermicznego,
instalacja urządzeń sanitarnych, naprawa instalacji sanitarnych, naprawa lub konserwacja urządzeń do uzdatniania wody do celów
przemysłowych, instalowanie kotłów, instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe,
usługi naprawy kotłów, usługi czyszczenia kotłów, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów, montaż i naprawa instalacji grzewczych, usługi wykonawców w zakresie instalacji
grzewczej, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego,
naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych konserwacja i naprawy
instalacji grzewczej, montaż urządzeń grzewczych, usługi doradcze
w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe, usługi
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji
klimatyzacyjnych, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, usługi uszczelniania
otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, modernizacja
instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych do celów przemysłowych, instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, budowa systemów ścieków, podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie ścieków, usługi w zakresie instalowania
kanałów ściekowych, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo
inżynieryjne, usługi hydrauliczne, instalacja sprzętu hydraulicznego, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, usługi doradcze
dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, montaż drzwi, nadzór
budowlany, nadzór budowlany na miejscu, nadzór nad budowaniem
konstrukcji, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie projektem budowy, zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, 42 usługi opracowywania projektów technicznych, projektowanie techniczne, inżynieria techniczna, badania
techniczne, rysunek techniczny, przeglądy techniczne, doradztwo
techniczne, usługi pomiarów technicznych, opracowywanie projektów technicznych, sporządzanie raportów technicznych, przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności, projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, usługi projektowania
technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi,
projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania,
testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji ciśnieniowych,
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, usługi
projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
do chłodzenia, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, projektowanie ogrzewania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji
i monitorowania systemów energii słonecznej.

(111) 330573
(220) 2019 05 12
(210) 499647
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732) WĘGLACZYK TOMASZ ALARM SYSTEM, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALARM SYSTEM
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(540)

(732) PUŁAWA JAKUB PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWOHANDLOWE CONSULTING, Sarbinowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FILIP KONOPNY
(510), (511) 3 kosmetyki, 22 konopie, nici i przędza z konopi siewnych, pasy z konopi, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(591) szary, czerwony, czarny
(531) 01.15.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi wykonawców instalacji elektrycznych, instalowanie sieci łączności elektronicznej, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu,
renowacja, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń
elektrycznych, instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych
do centrów obsługi telefonicznej, instalacja urządzeń elektrycznych,
instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja systemów wyciągowych dymu, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalowanie linii telefonicznych, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu
telefonicznego, naprawa lub konserwacja aparatów telefonicznych,
instalacja sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, instalowanie komórkowych systemów przywoławczych, instalowanie okablowania w biurach w celu
umożliwienia przesyłania danych, instalowanie urządzeń do sieci
danych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, układanie
kabli w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja
systemów telewizji przemysłowej, instalowanie systemów kontroli
dostępu, instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, instalacja
sprzętu do kontroli dostępu jako usługi, instalacja sprzętu komputerowego do sieci komputerowych i dostępu do Internetu, instalacja
kabli do dostępu do Internetu, instalacja sieci komputerowych, Instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, budowa infrastruktury
łącznościowej, budowa infrastruktury elektroenergetycznej, budowa infrastruktury, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego
i bezpieczeństwa, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, instalacja alarmów, usługi w zakresie instalowania alarmów,
instalacja alarmów antywłamaniowych, instalacja, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja aktywnej
ochrony przeciwpożarowej, instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej.
(111) 330574
(220) 2019 07 11
(210) 502135
(151) 2020 03 11
(441) 2019 11 12
(732) PETRUK WOJCIECH, ROSIŃSKA-PETRUK ANNA
STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ DUODENT SPÓŁKA CYWILNA,
Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) duodent
(510), (511) 44 kompleksowe usługi dentystyczne.
(111) 330575
(220) 2018 09 25
(210) 490959
(151) 2020 03 06
(441) 2018 12 27
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) DexaPico mama dała, bo na kaszel szybko działa
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje i preparaty
do celów medycznych, leki przeciwkaszlowe oraz środki wspomagające leczenie dolegliwości kaszlowych i stanów zapalnych układu
oddechowego, produkty para farmaceutyczne wspomagające leczenie, substancje i preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu i wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, suplementy diety do celów medycznych, żywność
dla niemowląt, dietetyczna żywność i napoje do celów leczniczych.
(111) 330576
(151) 2020 01 14
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(220) 2019 08 02
(441) 2019 09 23

(210) 503088

(111) 330577
(220) 2019 08 26
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 30
(732) VITA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Górki Małe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITA CAFE
(510), (511) 43 kawiarnia.

(210) 503776

(111) 330578
(220) 2019 08 26
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 30
(732) VITA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Górki Małe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITA CAFE
(540)

(210) 503780

(591) czarny, czerwony, beżowy
(531) 05.03.13, 05.03.15, 11.03.04, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18,
26.11.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 kawiarnia.
(111) 330579
(220) 2019 09 04
(210) 504102
(151) 2020 04 06
(441) 2019 12 23
(732) Reign Beverage Company LLC, Los Angeles (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REIGN
(540)

(531) 23.05.05, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.09, 24.09.24, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje sportowe (fitness).
(111) 330580
(220) 2019 09 08
(210) 504217
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732) REKUS JOACHIM JAN REJMET, Jaryszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REJMET
(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
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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) 330581
(220) 2019 09 18
(210) 504601
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) NEWBRIDGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N Newbridge
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, 36 działalność finansowa, doradztwo finansowe, majątek nieruchomy, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
usługi w zakresie administrowania, kupna, sprzedaży, wynajmu,
dzierżawy nieruchomości, wycena nieruchomości, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami
dotyczącymi obrotu nieruchomościami, 37 usługi budowlane, usługi związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów, roboty ziemne,
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych,
usługi w zakresie robót budowlanych wykończeniowych, wynajem
sprzętu budowlanego, usługi nadzoru budowlanego, działalność informacyjna w zakresie budownictwa, 42 projektowanie budowlane,
urbanistyczne i technologiczne, doradztwo budowlane.
(111) 330582
(220) 2019 09 18
(210) 504602
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) NEWBRIDGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N Newbridge
(540)

(591) granatowy
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, 36 działalność finansowa, doradztwo finansowe, majątek nieruchomy, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
usługi w zakresie administrowania, kupna, sprzedaży, wynajmu,
dzierżawy nieruchomości, wycena nieruchomości, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami
dotyczącymi obrotu nieruchomościami, 37 usługi budowlane, usługi związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów, roboty ziemne,
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych,
usługi w zakresie robót budowlanych wykończeniowych, wynajem
sprzętu budowlanego, usługi nadzoru budowlanego, działalność informacyjna w zakresie budownictwa, 42 projektowanie budowlane,
urbanistyczne i technologiczne, doradztwo budowlane.
(111) 330583
(220) 2019 09 18
(210) 504603
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) NIEWADZI TOMASZ JACEK SMART BUDOWNICTWO, Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART BUDOWNICTWO
(540)
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(510), (511) 37 usługi budowlane, izolowanie dachów, ponowna obróbka powierzchni dachów, instalacja pokryć dachowych, izolacja
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach,
usługi izolacyjne, montaż izolacji do budynków, izolacja termiczna
budynków, izolacja dachów, instalacja materiałów izolacyjnych,
instalacja izolacji termicznej w budynkach, nakładanie pokryć powierzchniowych, nakładanie powłok na budynki, nakładanie powłok
nieprzemakalnych na dachy, usługi doszczelniania budynków, usługi uszczelniania wnętrz, usługi uszczelniania i wodouszczelniania
budynków, usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych na zewnątrz budynków, uszczelnianie budynków, uszczelnianie budynków podczas budowy, usługi zabezpieczania przed wilgocią, wykrywanie nieszczelności w budynkach.

(111) 330584
(220) 2019 09 20
(210) 504693
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) ANCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANCHEM
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż następujących towarów: chromatografy gazowe i cieczowe do celów laboratoryjnych, chromatografy gazowe
i cieczowe do celów naukowych lub laboratoryjnych, kolumny chromatograficzne gazowe i cieczowe, przyrządy chromatograficzne gazowe i cieczowe do użytku naukowego lub laboratoryjnego, kolumny
do chromatografii cieczowej do celów naukowych, spektrometry mas
do celów naukowych lub laboratoryjnych, generatory gazu do celów laboratoryjnych, kolumny chromatograficzne do chromatografii
analitycznej [medyczne], chromatografy do użytku medycznego,
przyrządy chromatograficzne do użytku medycznego, płytki chromatograficzne do użytku medycznego, kolumny chromatograficzne do użytku medycznego, urządzenia do chromatografii gazowej
do użytku medycznego, kolumny do chromatografii powinowactwa
[do celów medycznych], kolumny do płynnej chromatografii powinowactwa [do celów medycznych], kolumny separacyjne do użytku
medycznego w chromatografii gazowej, spektrometry mas do celów
medycznych., 37 serwis następujących towarów: chromatografy gazowe i cieczowe do celów laboratoryjnych, chromatografy gazowe
i cieczowe do celów naukowych lub laboratoryjnych, przyrządy chromatograficzne gazowe i cieczowe do użytku naukowego lub laboratoryjnego, spektrometry mas do celów naukowych lub laboratoryjnych,
generatory gazu do celów laboratoryjnych, chromatografy do użytku
medycznego, przyrządy chromatograficzne do użytku medycznego,
urządzenia do chromatografii gazowej do użytku medycznego, serwis
chromatografów gazowych i cieczowych do celów medycznych, spektrometry mas do celów medycznych.
(111) 330585
(220) 2019 09 30
(210) 505002
(151) 2020 04 02
(441) 2019 12 16
(732) GLINIECKA BERENIKA, Starogard Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 bransoletki (biżuteria).

(591) zielony, szary, biały
(531) 06.07.05, 07.01.08, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13

(111) 330586
(220) 2019 09 30
(210) 505011
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) BEERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łoziska (PL)

Nr 14/2020
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁączyNasPiwo
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z dodatkiem kofeiny, napoje bezalkoholowe z dodatkiem yerba mate, woda stołowa, woda sodowa, napoje
izotoniczne, 35 sprzedaż: piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów bezalkoholowych na bazie miodu, napojów bezalkoholowych
z dodatkiem kofeiny, napojów bezalkoholowych z dodatkiem yerba
mate, wody stołowej, wody sodowej, napojów izotonicznych, promocja na rzecz osób trzecich piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
napojów bezalkoholowych na bazie miodu, napojów bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napojów bezalkoholowych z dodatkiem
yerba mate, wody stołowej, wody sodowej, napojów izotonicznych,
doradztwo i usługi marketingowe w zakresie piwa, wód mineralnych
i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów bezalkoholowych na bazie miodu, napojów
bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napojów bezalkoholowych
z dodatkiem yerba mate, wody stołowej, wody sodowej, napojów
izotonicznych, doradztwo gospodarcze w zakresie piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów
do produkcji napojów, napojów bezalkoholowych na bazie miodu,
napojów bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napojów bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wody stołowej, wody sodowej,
napojów izotonicznych.
(111) 330587
(220) 2019 09 30
(210) 505018
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 12
(732) SIWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brejdyny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Niezłe Aparaty
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty
w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych.
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(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty
w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych.

(111) 330589
(220) 2019 10 01
(210) 505034
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) KRÓLIKOWSKI MICHAŁ BIOVERI, Dąbrówka Wielka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioveri
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta,
świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma
dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe: napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów.
(111) 330590
(220) 2019 09 29
(210) 505069
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) BOJANOWICZ ZBIGNIEW GOSPODARSTWO ROLNE, Stara
Błotnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELECCION DE FAMILIA WINO CHATEAU SOPOT HBZ
(540)

(111) 330588
(220) 2019 09 30
(210) 505019
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 12
(732) SIWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brejdyny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIEZŁE APARATY
(540)

(591) czarny, żółty, szary, biały, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 07.01.01
(510), (511) 33 wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe, wino, koktajle winne, nalewki koktajlowe, aperitify alkoholowe, wermuty, napoje winopodobne.

(531) 27.05.01, 27.01.01

(531) 27.05.01

(111) 330591
(220) 2019 10 01
(210) 505093
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) CHOROSTECKI GRZEGORZ PAWEŁ FLOV, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KYOTO
(540)
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(510), (511) 30 napoje kawowe, napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy, napoje zawierające kakao, napoje zawierające czekoladę, nielecznicze napoje herbaciane, napoje mrożone na bazie kawy,
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 32 bezalkoholowe gazowane
napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, koktajle bezalkoholowe, mrożone napoje gazowane, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje dla sportowców, napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi, napoje półmrożone, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, woda, niegazowane napoje bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje gazowane, skoncentrowane soki owocowe,
gazowane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, woda
gazowana, woda niegazowana, woda aromatyzowana.

(111) 330592
(220) 2019 10 02
(151) 2020 03 30
(441) 2019 12 16
(732) KUKUŁA JAKUB, Szpęgawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUKUŁA HEALTHY FOOD
(540)

(210) 505148

(531) 03.07.16, 03.07.17, 11.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama osób trzecich, pośrednictwo handlowe, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo
w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania, usługi sklepów
detalicznych w branży spożywczej, sprzedaż hurtowa i detaliczna
napoi alkoholowych, napoi wzbogaconych witaminami lub mikroelementami, napoi izotonicznych, wód mineralnych, dystrybucja
materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów
i broszur, reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, zaopatrzenie osób trzecich, zarządzanie lokalami gastronomicznymi, cateringiem, 43 usługi cateringowe, w szczególności catering dietetyczny, puby, bary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi,
koktajlbary, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowanie
i dostarczanie żywności i napojów na zamówienie, organizowania
przyjęć gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, catering, doradztwo kulinarne,
usługi degustacji win i napojów alkoholowych, winiarnie, 44 doradztwo w zakresie diet i odżywiania, doradztwo w zakresie zdrowego
odżywiania, planowanie i nadzorowanie diety.
(111) 330593
(220) 2019 10 02
(210) 505150
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732) BRYNIARSKA GRAŻYNA APARTAMENTY RODZINNE POD
SZCZYTAMI, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TATROVIA
(510), (511) 43 wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem zakwaterowania na urlop, pensjonaty, organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi w zakresie
zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowania
w ośrodkach wypoczynkowych, rezerwacja pokoi, wynajmowanie
pokoi.
(111) 330594
(220) 2019 10 02
(210) 505157
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732) NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)

Nr 14/2020

(540)
(540)

(531) 26.11.25
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, badania opinii publicznej,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach ze sprzętem AGD, RTV, komputerami i osprzętem lub akcesoriami do nich, mediami elektronicznymi, artykułami elektrycznymi,
oświetleniowymi i wyposażenia mieszkań, elektroniką użytkową,
sprzętem fotograficznym i telefonicznym oraz częściami zamiennymi i akcesoriami do ww. wyrobów, usługi w zakresie kojarzenia
kontrahentów handlowych, 38 usługi w zakresie: montażu, instalacji,
napraw i serwisu: sprzętu RTV, AGD, komputerów, artykułów elektrycznych i wyposażenia mieszkań, mediów elektronicznych, sprzętu
fotograficznego i telefonicznego.
(111) 330595
(220) 2019 10 03
(210) 505197
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 25
(732) EXELMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EM exelmedia agencja marketingu e-commerce
(540)

(591) jasnozielony, błękitny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi marketingowe, reklama, reklama w Internecie
dla osób trzecich, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, marketing internetowy, optymalizacja stron internetowych, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, wynajem powierzchni reklamowej na stronach
internetowych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe
przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, analizy funkcjonowania
stron internetowych, 41 szkolenia z zakresu public relations, usługi
instruktażowe i szkoleniowe, usługi edukacji biznesowej, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi
edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi doradcze w zakresie szkoleń, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizacja szkoleń,
organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie zjazdów
w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, kursy szkoleniowe, zapewnianie szkoleń on-line, wyznaczanie standardów szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia
biznesowe, organizowanie szkoleń biznesowych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 42
projektowanie stron internetowych, hosting stron internetowych,
aktualizowanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, projektowanie graficzne.
(111) 330596
(151) 2020 03 20

(220) 2019 10 03
(441) 2019 11 25

(210) 505200
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(732) EXELMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TULISIE
(510), (511) 18 nosidełka kangurki niemowlęce, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, stelaże na plecy do noszenia dzieci, szelki do prowadzenia
dzieci, chusty do noszenia niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt, torby do noszenia niemowląt przez ramię, 35 usługi w zakresie
sprzedaży w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) przedmiotów takich jak: nosidełka
kangurki niemowlęce, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, stelaże na plecy
do noszenia dzieci, szelki do prowadzenia dzieci, chusty do noszenia
niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt, torby do noszenia niemowląt przez ramię, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej.
(111) 330597
(220) 2019 10 03
(151) 2020 03 20
(441) 2019 11 25
(732) EXELMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tulisie.pl zawsze blisko
(540)

w żywność i napoje, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na:
posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi cateringowe, opieka
nad dziećmi podczas czasowej nieobecności rodziców.

(111) 330599
(220) 2019 10 04
(210) 505204
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO GASTRONOMICZNE ICE-FULL,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGIMP
(540)

(210) 505201
(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.02.07, 26.11.99, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe,
34 tytoń, wyroby tytoniowe, 35 usługa handlu detalicznego, hurtowego i za pomocą stron internetowych napojów bezalkoholowych,
piwa, napojów alkoholowych.

(591) jasnozielony, jasnobrązowy
(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 nosidełka kangurki niemowlęce, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, stelaże na plecy do noszenia dzieci, szelki do prowadzenia
dzieci, chusty do noszenia niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt, torby do noszenia niemowląt przez ramię, 35 usługi w zakresie
sprzedaży w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem internetu (sklepy internetowe on-line) przedmiotów takich jak: nosidełka
kangurki niemowlęce, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, stelaże na plecy
do noszenia dzieci, szelki do prowadzenia dzieci, chusty do noszenia
niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt, torby do noszenia niemowląt przez ramię, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej.
(111) 330598
(220) 2019 10 04
(151) 2020 04 08
(441) 2019 12 23
(732) HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZECZOTKA WYSZYNK OD 1564 r.
(540)
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(210) 505203

(591) niebieski, czarny, czerwony, brązowy, żółty, biały
(531) 29.01.15, 26.01.12, 26.01.04, 26.01.22, 25.01.25, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 43 hotele, motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje,
punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia

(111) 330600
(220) 2019 10 04
(210) 505211
(151) 2020 03 31
(441) 2019 12 16
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lunadental
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, płyny do płukania ust.

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) 020851
(111) 042229
(111) 042340
(111) 049627
(111) 058382
(111) 058383
(111) 058402
(111) 058426
(111) 066813
(111) 067094
(111) 067860
(111) 068285
(111) 068446
(111) 068724
(111) 068734
(111) 068961
(111) 069237
(111) 069303
(111) 069391
(111) 069474
(111) 069515
(111) 070043
(111) 070500

(180) 2031 01 22
(180) 2030 07 30
(180) 2030 10 01
(180) 2030 09 30
(180) 2030 10 01
(180) 2030 10 01
(180) 2030 08 22
(180) 2030 11 21
(180) 2030 02 21
(180) 2030 03 23
(180) 2030 08 08
(180) 2030 09 25
(180) 2030 09 27
(180) 2030 08 16
(180) 2030 08 21
(180) 2030 08 08
(180) 2030 10 19
(180) 2030 10 22
(180) 2030 09 12
(180) 2030 09 20
(180) 2030 10 19
(180) 2030 10 18
(180) 2030 12 13

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

106
(111) 070501
(111) 070502
(111) 070605
(111) 070980
(111) 071542
(111) 071770
(111) 073952
(111) 136934
(111) 136935
(111) 136936
(111) 136937
(111) 136938
(111) 136939
(111) 136940
(111) 145764
(111) 146321
(111) 147792

(111) 148600
(111) 149036
(111) 149461
(111) 149551
(111) 149552
(111) 149583
(111) 150866
(111) 150867
(111) 151084
(111) 151418
(111) 151583
(111) 151584
(111) 151694
(111) 151695
(111) 151905
(111) 152322
(111) 152437
(111) 152438
(111) 152509
(111) 153088
(111) 153412
(111) 153461
(111) 153468
(111) 153483
(111) 153504
(111) 153733
(111) 153811
(111) 153820
(111) 153837
(111) 153928
(111) 153983
(111) 153984
(111) 154088
(111) 154455
(111) 154683
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(180) 2030 12 13
(180) 2030 12 13
(180) 2030 10 31
(180) 2030 08 08
(180) 2030 12 21
(180) 2030 11 23
(180) 2030 08 20
(180) 2031 01 18
(180) 2031 01 18
(180) 2031 01 18
(180) 2031 01 18
(180) 2031 01 18
(180) 2031 01 18
(180) 2031 01 18
(180) 2030 09 25
(180) 2030 01 12
(180) 2030 01 15

(180) 2030 03 08
(180) 2030 03 17
(180) 2030 09 11
(180) 2030 04 11
(180) 2030 04 11
(180) 2030 04 20
(180) 2030 07 24
(180) 2030 07 24
(180) 2030 06 26
(180) 2030 06 26
(180) 2030 09 06
(180) 2030 09 06
(180) 2030 07 31
(180) 2030 07 31
(180) 2030 08 21
(180) 2030 08 02
(180) 2030 08 22
(180) 2030 08 21
(180) 2030 09 20
(180) 2030 08 12
(180) 2030 08 07
(180) 2030 08 30
(180) 2030 09 01
(180) 2030 09 11
(180) 2030 09 20
(180) 2030 08 12
(180) 2030 08 07
(180) 2030 08 22
(180) 2030 08 30
(180) 2030 09 26
(180) 2030 09 22
(180) 2030 09 22
(180) 2030 08 17
(180) 2030 09 16
(180) 2030 11 05

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: produkty kosmetyczne, olejki eteryczne, środki
do pielęgnacji włosów, dezodoranty osobiste, perfumy, wody
kolońskie, środki myjące, środki
do prania, preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania,
płyny do płukania tkanin, płyny
do apreturowania tkanin, środki
do czyszczenia tapicerki, emulsje
do mebli, pasty i emulsje do podłóg i wykładzin, pasty do obuwia,
preparaty do czyszczenia, pasty
i płyny do mycia urządzeń sanitarnych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 154843
(111) 155270
(111) 155697
(111) 155698
(111) 155893
(111) 156712
(111) 156755
(111) 156970
(111) 157140
(111) 158035

(180) 2030 09 28
(180) 2030 08 18
(180) 2031 01 25
(180) 2031 01 25
(180) 2030 09 09
(180) 2031 02 06
(180) 2031 03 16
(180) 2030 12 05
(180) 2030 12 29
(180) 2030 07 10

(111) 160158
(111) 160730
(111) 169902
(111) 180781
(111) 186981
(111) 196406
(111) 231364
(111) 233490

(180) 2030 09 29
(180) 2031 06 22
(180) 2030 09 28
(180) 2030 12 01
(180) 2030 11 28
(180) 2030 12 20
(180) 2029 06 02
(180) 2029 11 10

(111) 234277
(111) 234488
(111) 234914
(111) 234915
(111) 235575

(180) 2029 10 28
(180) 2029 12 03
(180) 2029 12 28
(180) 2029 12 28
(180) 2030 03 01

(111) 237100 (180) 2030 08 20
(111) 237325 (180) 2030 05 04

(111) 237326

(180) 2030 05 04

Nr 14/2020
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: naświetlarki, urządzenia do składania klisz (platesetters), urządzenia tworzące odbitki próbne, skanery optyczne,
światłowody, komputerowe stacje robocze, sprzęt komputerowy,
drukarki komputerowe, termiczne głowice przetwarzające informacje graficzne, oprogramowanie komputerowe do narządzania
wstępnego i dla poligrafii.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje
dietetyczne do celów leczniczych,
żywność i napoje dietetyczne
do celów leczniczych, zioła lecznicze i do celów medycznych, witaminowe preparaty, odżywcze
dodatki, płyny farmaceutyczne
w nasączanych chusteczkach.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 19: niemetalowe: obudowy kominkowe, parapety, blaty kuchenne i łazienkowe, schody,
płytki elewacyjne z kamienia, wykończeniowe materiały budowlane niemetalowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: witaminowe preparaty, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
suplementy mineralne do żywności, dodatki odżywcze do celów
leczniczych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: preparaty farmaceutyczne, witaminowe preparaty, pastylki do celów farmaceutycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty z mikroelementów
dla ludzi i zwierząt, suplementy

Nr 14/2020

(111) 237327 (180) 2030 05 04

(111) 237328 (180) 2030 05 04

(111) 237329 (180) 2030 05 04

(111) 237330 (180) 2030 05 04

(111) 237800 (180) 2029 12 02
(111) 237932 (180) 2030 01 13

(111) 238636 (180) 2030 08 31
(111) 238637 (180) 2030 08 31
(111) 238726 (180) 2030 03 19

(111) 239072 (180) 2030 06 07
(111) 239098 (180) 2030 01 15
(111) 239133 (180) 2030 01 11
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mineralne do żywności, dodatki
odżywcze do celów leczniczych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: preparaty farmaceutyczne, witaminowe preparaty,
pastylki do celów farmaceutycznych, ietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty
z mikroelementów dla ludzi
i zwierząt, suplementy mineralne
do żywności, dodatki odżywcze
do celów leczniczych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: preparaty farmaceutyczne, witaminowe preparaty,
pastylki do celów farmaceutycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty
z mikroelementów dla ludzi
i zwierząt, suplementy mineralne
do żywności, dodatki odżywcze
do celów leczniczych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: preparaty farmaceutyczne, witaminowe preparaty, pastylki do celów farmaceutycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty z mikroelementów
dla ludzi i zwierząt, suplementy
mineralne do żywności, dodatki
odżywcze do celów leczniczych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: witaminowe preparaty, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
suplementy mineralne do żywności, dodatki odżywcze do celów
leczniczych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: wyroby z tworzyw
sztucznych i innych surowców
niemetalicznych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: reklama w Internecie,
wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wynajmowanie
przestrzeni na umieszczenie reklam i ogłoszeń; 41: rozrywka, informacja o rozrywce.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 29: mięso i przetwory
mięsne ze zwierząt rzeźnych, drobiu i dziczyzny, kiełbasy i wędliny, wyroby podrobowe, wyroby

(111) 240176
(111) 240331
(111) 240385
(111) 240749
(111) 240845
(111) 240914

(180) 2030 05 28
(180) 2030 05 27
(180) 2030 01 28
(180) 2030 01 15
(180) 2030 07 26
(180) 2030 04 01

(111) 241095
(111) 241096
(111) 241119
(111) 241120
(111) 241201
(111) 241420
(111) 241680
(111) 241800
(111) 241855
(111) 241900
(111) 242015
(111) 242016
(111) 242166
(111) 242167
(111) 242168
(111) 242169
(111) 242182
(111) 242183
(111) 242187
(111) 242189
(111) 242218
(111) 242235
(111) 242304
(111) 242330
(111) 242381
(111) 242455
(111) 242476
(111) 242477
(111) 242483
(111) 242529
(111) 242587
(111) 242598
(111) 242664
(111) 242677
(111) 242717
(111) 242737
(111) 242739
(111) 242849
(111) 242931
(111) 242958
(111) 243038
(111) 243081
(111) 243234
(111) 243238
(111) 243277
(111) 243288
(111) 243481
(111) 243538
(111) 243611

(180) 2030 07 29
(180) 2030 08 02
(180) 2030 08 12
(180) 2030 08 12
(180) 2030 07 21
(180) 2030 07 22
(180) 2030 08 31
(180) 2030 08 23
(180) 2030 08 17
(180) 2030 08 11
(180) 2030 08 20
(180) 2030 08 23
(180) 2030 08 02
(180) 2030 08 02
(180) 2030 08 02
(180) 2030 08 02
(180) 2030 08 06
(180) 2030 08 09
(180) 2030 08 18
(180) 2030 08 20
(180) 2030 08 23
(180) 2030 09 09
(180) 2030 09 10
(180) 2030 09 17
(180) 2030 08 02
(180) 2030 03 26
(180) 2030 07 29
(180) 2030 07 29
(180) 2030 08 18
(180) 2030 07 27
(180) 2030 10 13
(180) 2030 11 02
(180) 2030 07 12
(180) 2030 08 18
(180) 2030 09 22
(180) 2030 09 21
(180) 2030 09 22
(180) 2030 08 20
(180) 2030 08 23
(180) 2030 09 21
(180) 2030 08 09
(180) 2030 07 30
(180) 2030 08 13
(180) 2030 08 20
(180) 2030 07 22
(180) 2030 09 09
(180) 2030 10 01
(180) 2030 08 26
(180) 2030 09 24
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garmażeryjne, konserwy mięsne,
ekstrakty mięsne, pasztety mięsne, tłuszcze spożywcze.
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: aranżowanie i prowadzenie koncertów, aranżowanie i prowadzenie konferencji,
usługi klubowe z zakresu rozrywki lub edukacji, usługi związane
z rozrywką, rozrywka, informacje
o wydarzeniach ze świata rozrywki, organizacja wystaw dla celów
kulturalnych i edukacyjnych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 243665
(111) 243741
(111) 243748
(111) 243808
(111) 243950
(111) 243951
(111) 244079
(111) 244369
(111) 244370
(111) 244373
(111) 244630
(111) 244734
(111) 244796
(111) 244798
(111) 244856
(111) 244867
(111) 244972
(111) 245344
(111) 245451
(111) 245619
(111) 245712
(111) 245757
(111) 245814
(111) 245872
(111) 246025
(111) 246130
(111) 246268
(111) 246298
(111) 246304
(111) 246337
(111) 246479
(111) 246822
(111) 246834
(111) 246903
(111) 247596
(111) 247645
(111) 247672
(111) 247762
(111) 248008
(111) 248026
(111) 248201
(111) 248202
(111) 248879
(111) 249061
(111) 249137
(111) 249311
(111) 249312
(111) 249327
(111) 250274
(111) 251847
(111) 251907
(111) 252408
(111) 253943
(111) 253944
(111) 253945
(111) 254962
(111) 255054
(111) 255593
(111) 256044
(111) 258203
(111) 259032
(111) 262283
(111) 262301
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(180) 2030 08 20
(180) 2030 09 08
(180) 2030 09 17
(180) 2030 09 06
(180) 2030 09 06
(180) 2030 09 06
(180) 2030 07 17
(180) 2030 08 20
(180) 2030 08 20
(180) 2030 09 14
(180) 2030 10 08
(180) 2030 12 14
(180) 2030 12 20
(180) 2030 12 21
(180) 2030 11 22
(180) 2030 12 16
(180) 2030 11 02
(180) 2031 01 14
(180) 2030 11 18
(180) 2030 08 06
(180) 2030 11 22
(180) 2030 12 07
(180) 2031 01 10
(180) 2031 01 30
(180) 2030 08 30
(180) 2030 11 19
(180) 2031 01 19
(180) 2030 08 30
(180) 2030 12 06
(180) 2030 12 22
(180) 2030 08 25
(180) 2031 01 12
(180) 2031 01 31
(180) 2031 01 19
(180) 2030 10 30
(180) 2030 12 11
(180) 2030 10 06
(180) 2031 02 14
(180) 2030 12 07
(180) 2031 01 10
(180) 2030 08 20
(180) 2030 08 20
(180) 2030 06 01
(180) 2031 01 10
(180) 2030 06 28
(180) 2030 07 22
(180) 2030 08 16
(180) 2031 03 18
(180) 2031 02 02
(180) 2030 06 28
(180) 2030 09 30
(180) 2030 06 09
(180) 2030 08 16
(180) 2030 08 17
(180) 2030 08 20
(180) 2030 06 23
(180) 2030 10 30
(180) 2031 07 11
(180) 2030 10 11
(180) 2030 06 09
(180) 2031 01 04
(180) 2030 08 30
(180) 2030 03 19

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: reklama w Internecie, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla
osób trzecich, wyszukiwanie

(111) 268811
(111) 271652
(111) 272159
(111) 273407
(111) 313381

(180) 2030 12 21
(180) 2030 08 11
(180) 2030 12 11
(180) 2030 08 11
(180) 2030 07 28

Nr 14/2020
w komputerowych bazach danych, wynajmowanie przestrzeni
na umieszczenie reklam i ogłoszeń; 41: rozrywka, informacja
o rozrywce.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB
UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 473174
(210) 441632
(210) 484339
(210) 420035
(210) 419121
(210) 407341
(210) 406652
(210) 406653
(210) 485553
(210) 485560
(210) 504403
(210) 504139
(210) 504004
(210) 504129
(210) 503856
(210) 503720
(210) 503368
(210) 503254
(210) 502765
(210) 502537
(210) 502502
(210) 502255
(210) 502237
(210) 502048
(210) 502043
(210) 501946
(210) 501929
(210) 501910
(210) 490679
(210) 489272
(210) 488502
(210) 487414
(210) 485980
(210) 485972
(210) 484411
(210) 480970
(210) 480538
(210) 501707
(210) 500486
(210) 499465
(210) 499056
(210) 497640
(210) 496781
(210) 493624
(210) 496437

ZT43/2017
16/2015
U
02/2014
01/2014
06/2013
04/2013
04/2013
ZT26/2018
ZT26/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 495283
(210) 494989
(210) 493062
(210) 492788
(210) 492604
(210) 492448
(210) 492298
(210) 491549
(210) 491241
(210) 490752
(210) 490685
(210) 477529
(210) 477527
(210) 474957
(210) 474840
(210) 474761
(210) 474323
(210) 473792
(210) 471136
(210) 470567
(210) 420037
(210) 403072
(210) 403071
(210) 398678
(210) 445612
(210) 443736
(210) 437952
(210) 435077
(210) 429264
(210) 420056
(210) 470288
(210) 468582
(210) 467463
(210) 464072
(210) 460784
(210) 453917
(210) 450158
(210) 448787
(210) 447132
(210) 478104
(210) 478102
(210) 478097
(210) 505397
(210) 504885
(210) 504698

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
02/2014
22/2012
22/2012
14/2012
24/2015
20/2015
10/2015
04/2015
19/2014
02/2014
U
ZT17/2017
U
U
U
13/2016
6/2016
3/2016
26/2015
U
U
U
U
U
U
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(210) 506615
(210) 506565
(210) 506153
(210) 505921
(210) 505842
(210) 505756
(210) 505653
(210) 505463
(210) 505419
(210) 507947
(210) 507951
(210) 507956
(210) 507958
(210) 507962
(210) 508209
(210) 508295
(210) 506759
(210) 506744
(210) 507771
(210) 507847
(210) 507851
(210) 507872
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 507881
(210) 507942
(210) 507307
(210) 507362
(210) 507383
(210) 507627
(210) 507648
(210) 507661
(210) 507670
(210) 507709
(210) 509281
(210) 509338
(210) 509420
(210) 509069
(210) 508467
(210) 508979
(210) 508463
(210) 508458
(210) 508426
(210) 507129
(210) 420033

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
02/2014

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) 497517
(210) 484355
(210) 494675
(210) 488120
(210) 494676
(210) 360209
(210) 356765
(210) 490178
(210) 494026
(210) 505154
(210) 505272
(210) 505748
(210) 505791
(210) 508437
(210) 508536
(210) 508624
(210) 508795
(210) 508796
(210) 509081
(210) 509082
(210) 509215
(210) 509217
(210) 509307
(210) 509314
(210) 509451
(210) 509847
(210) 509848
(210) 509854
(210) 509858
(210) 509879
(210) 509951

ZT22/2019
ZT23/2018
ZT11/2019
ZT35/2018
ZT11/2019
25/2009
19/2009
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) 510172
(210) 510316
(210) 510370
(210) 510382
(210) 510503
(210) 510505
(210) 510511
(210) 510538
(210) 510550
(210) 510579
(210) 510830
(210) 510906
(210) 511473
(210) 512292
(210) 512333
(210) 512815
(210) 513139
(210) 513518
(210) 420079
(210) 445138
(210) 444132
(210) 441402
(210) 452449
(210) 452446
(210) 452445
(210) 452444
(210) 452442
(210) 452440
(210) 505600
(210) 360208

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
02/2014
22/2015
21/2015
16/2015
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
ZT49/2019
25/2009
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 072495 A. Wykreślono: DELPHI TECHNOLOGIES, INC.,
TROY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Aptiv Technologies
Limited, St. Michael, Barbados.
(111) 102267 A. Wykreślono: DELPHI TECHNOLOGIES, INC.,
TROY, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Aptiv Technologies
Limited, St. Michael, Barbados.
(111) 152356 A. Wykreślono: TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard Los Angeles Kalifornia
90035, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Fox Media LLC, Los
Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 154416 A. Wykreślono: „RSX” Robert Kępka, Stanisław
Szymczyk Spółka Jawna, 40-725 Katowice ul. Książęca 22, Polska
003492370; Wpisano: „INSTANTINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272.
(111) 154416 A. Wykreślono: „INSTANTINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272; Wpisano: INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory, Polska 276733272.
(111) 160119 A. Wykreślono: TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard Los Angeles Kalifornia
90035, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Fox Media LLC, Los
Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 164906 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228.
(111) 170874 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228.
(111) 175150 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 175151 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 175152 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 175357 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) 177122 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 178150 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.

Nr 14/2020

015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 249108 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 179751 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228.

(111) 249109 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 179930 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 249472 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 187157 A. Wykreślono: TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, LOS ANGELES, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Fox Media LLC, Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 249473 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 198035 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228.
(111) 203379 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228.
(111) 212165 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228.
(111) 217471 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228.
(111) 231638 D. Wykreślono: „W dniu 07 grudnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 6647/17/145) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2554027 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-231638 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki EKO-OKNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kornicach”.
(111) 239407 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 239408 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 239558 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 243112 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 243588 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 247934 A. Wykreślono: +PHARMA ARZNEIMITTEL S.R.O.,
BRATYSŁAWA, Słowacja; Wpisano: Genericon Pharma G.m.b.H.,
Graz, Austria.
(111) 248154 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 249098 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska

(111) 249474 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 249496 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 249497 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 249498 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 249499 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 249500 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250527 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250528 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250529 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250530 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250531 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) 250532 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250533 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250534 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250589 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250590 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250591 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250592 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250594 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 250595 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 251135 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 251190 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 251191 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 251192 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 251193 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 251194 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 253849 A. Wykreślono: +PHARMA ARZNEIMITTEL S.R.O.,
BRATYSŁAWA, Słowacja; Wpisano: Genericon Pharma G.m.b.H.,
Graz, Austria.
(111) 254818 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 257161 A. Wykreślono: +PHARMA ARZNEIMITTEL S.R.O.,
BRATYSŁAWA, Słowacja; Wpisano: Genericon Pharma G.m.b.H.,
Graz, Austria.
(111) 259081 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 259082 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 259083 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 259084 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 259306 A. Wykreślono: ZENTAR TRZASKOWSKI, ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228; Wpisano: ZENTAR ŁAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 302438228.
(111) 260927 A. Wykreślono: +PHARMA ARZNEIMITTEL S.R.O.,
BRATYSŁAWA, Słowacja; Wpisano: Genericon Pharma G.m.b.H.,
Graz, Austria.
(111) 265146 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 265147 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 265531 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 265532 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 265533 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 265534 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266947 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266948 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266949 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) 266950 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266951 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266952 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266953 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266955 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266956 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266981 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266982 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266983 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266984 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266985 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266986 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 266987 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 267111 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 267165 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 267166 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) 267188 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 267189 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 268538 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 269000 A. Wykreślono: +PHARMA ARZNEIMITTEL S.R.O.,
BRATYSŁAWA, Słowacja; Wpisano: Genericon Pharma G.m.b.H.,
Graz, Austria.
(111) 269001 A. Wykreślono: +PHARMA ARZNEIMITTEL S.R.O.,
BRATYSŁAWA, Słowacja; Wpisano: Genericon Pharma G.m.b.H.,
Graz, Austria.
(111) 269002 A. Wykreślono: +PHARMA ARZNEIMITTEL S.R.O.,
BRATYSŁAWA, Słowacja; Wpisano: Genericon Pharma G.m.b.H.,
Graz, Austria.
(111) 269039 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 269314 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 270743 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 270744 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 271061 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 271062 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 271592 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 272671 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 272672 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 272673 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 272675 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 272764 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 272958 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 272976 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 274004 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 274005 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 274006 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 274137 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 274138 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 274139 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 274140 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 274141 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) 275021 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 275411 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 276284 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 276683 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 276684 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 276685 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 277138 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 277139 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 277158 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 277179 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 277195 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 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) 274142 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 277628 A. Wykreślono: +PHARMA ARZNEIMITTEL S.R.O.,
BRATYSŁAWA, Słowacja; Wpisano: Genericon Pharma G.m.b.H.,
Graz, Austria.

(111) 274808 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 278020 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 274813 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 278021 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 274814 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 278022 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) 278023 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 1487522
(540) SKIN Q10 IDENTICAL
(531) CFE: 26.03.23, 27.05.02, 27.07.01, 29.01.12
(511) 3
(732) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 Hamburg (DE)
(151) 2019 07 09
(441) 2019 10 07
(581) 2019 09 19

(111) 280104 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 1488374
(540) TomoFoam
(732) Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH,
Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen (DE)
(151) 2019 05 14
(441) 2019 10 14

(111) 283827 A. Wykreślono: + PHARMA ARZNEIMITTEL
S.R.O., BRATYSŁAWA, Słowacja; Wpisano: Genericon Pharma
G.m.b.H., Graz, Austria.

(111) 1488690
(540) Casino Battle
(531) CFE: 27.05.04, 29.01.14
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str., 4, „Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2019 05 10
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26

(111) 285113 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 285114 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 285344 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 287142 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 287696 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo,
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne,
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego,
jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji
międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego
oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 1335743
(540) Grand Cavalier
(531) CFE: 27.05.01
(732) LATVIJAS BALZAMS, AS,
Aleksandra Čakaiela 160 LV-1012 RīGA (LV)
(151) 2016 12 22
(441) 2017 04 10

(511) 33

(581) 2017 03 23

(111) 1469481
(540) 100 GRAND
(511) 30
(732) SOREMARTEC S.A., 16, route de Trèves L-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1473109
(540) QUINEPLUS
(732) Gebro Holding GmbH,
Bahnhofbichl 13, A-6391 Fieberbrunn (AT)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 07 08
(111) 1486463
(540) TomoStage
(732) Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH,
Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen (DE)
(151) 2019 05 14
(441) 2019 09 30

(511) 5

(581) 2019 06 20

(581) 2019 09 26

(111) 1488708
(540) JACKPOT CARDS
(531) CFE: 21.01.01, 27.05.03, 29.01.14
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str., 4, „Vranya-Lozen-Triugulnika” BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2019 05 10
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
(111) 1488773
(540) SAVE ME FROM
(511) 3
(732) LIV LUX LAB LLC,
109 E. Lake Sammamish Parkway, SE Sammamish WA 98074 (US)
(151) 2019 08 01
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
(111) 1488791
(540) CREALINE
(732) NAOS, 355 rue Pierre-Simon Laplace
F-13290 AIX-EN-PROVENCE (FR)
(151) 2019 07 30
(441) 2019 10 14

(511) 3, 5, 44

(581) 2019 09 26

(111) 1488903
(540) STARDUST
(511) 36
(732) ESTARS LLC,
3993 Howard Hughes PKWY, Suite 450 LAS VEGAS NV 89169 (US)
(151) 2019 08 06
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
(111) 1488904
(540) STARS
(511) 36
(732) ESTARS LLC,
3993 Howard Hughes PKWY, Suite 450 LAS VEGAS NV 89169 (US)
(151) 2019 08 06
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
(111) 1488983
(540) CHENGHUA
(531) CFE: 01.15.23, 28.03.00
(511) 41
(732) SHANDONG XIN CHENGHUA CULTURE INDUSTRY
ENGINEERING CO., LTD.,
Bldg G, North University Scientific Park, Jinan High-Tech Zone
Shandong Province (CN)
(151) 2019 07 18
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
(111) 1488984
(540) HADAVOEE
(531) CFE: 03.07.19, 27.05.01
(511) 25
(732) Gan Shujuan, 70A, south block, jinghua haoyuan,no.8,
south street,ministry of foreign affairs,yabao road, chaoyang
district Beijing (CN)
(151) 2019 08 16
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
(111) 1489012
(540) VISCOLAM
(511) 1
(732) LAMBERTI SPA, Via Piave, 18, I-21041 ALBIZZATE (VA) (IT)
(151) 2019 06 20
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
(111) 1489229
(540) THEA
(511) 36
(732) Thea LLC,
29th Floor, c/o David M. Nemecek 333 South Hope Street
Los Angeles CA 90071 (US)
(151) 2019 08 14
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
(111) 1489237
(540) EUROPAPIER
(531) CFE: 26.05.01, 27.01.04, 29.01.15

(511) 9

(581) 2019 09 12

(511) 9

(732) EUROPAPIER AUSTRIA GMBH,
Autokaderstraße 86-96, A-1210 Wien (AT)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 10 14

(511) 1, 2, 3, 5, 7, 9,
10, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 35, 37, 39, 41, 42

(581) 2019 09 26
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(111) 1489319
(540) H
(531) CFE: 26.01.19, 27.05.21
(511) 7
(732) SHANDONG HUAQUAN POWER CO., LTD, XINZHENG
INDUSTRIAL PARK,QINGYUAN WEST STREET,ECONOMIC
DEVELOPMENT ZONE,WEIFANG2 61000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 07 09
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
(111) 1489325
(540) AZƏRBAYCAN DÖVLƏT IQTISAD UNIVERSITETI UNEC 1930
(531) CFE: 01.05.01, 20.05.07, 20.07.01,
24.15.01, 25.01.06, 26.01.03, 29.01.12
(511) 9, 16, 35, 41, 42
(732) AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS (UNEC),
Istiqlaliyyat Sk 6 AZ-1001 Bakü (AZ)
(151) 2019 04 01
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
(111) 1489415
(540) ROVEX
(531) CFE: 27.05.17, 29.01.03
(732) ООО „Mir Comforta”,
Uralskaya Str., 25 RU-350059 Krasnodar (RU)
(151) 2019 03 29
(441) 2019 10 14

(511) 11, 35, 37
(581) 2019 09 26
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(111) 1489418
(540) MAGEBIT
(531) CFE: 27.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 42
(732) IDT MEDIA, SIA, Aleksandra Čakaiela 125-7 LV-1011 Rīga (LV)
(151) 2019 05 24
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
(111) 1489544
(540) SHUSTOFF
(531) CFE: 19.07.02
(732) GSH TRADEMARKS LIMITED,
Afroditis, 25 2nd Floor, Office 204 Nicosia (CY)
(151) 2019 04 19
(441) 2019 10 14

(511) 21, 33
(581) 2019 09 26

(111) 1489596
(540) ATLAS-BLECH-CENTER
(511) 6, 7, 8, 40
(732) Felix WALDNER GmbH, Kapuzinerstraße 84e, A-4020 Linz (AT)
(151) 2019 05 29
(441) 2019 10 14
(581) 2019 09 26
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G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA ZNAKÓW TOWAROWYCH
W WUP nr 3/2020, na stronie 281, w łamie prawym na dole, został opublikowany znak międzynarodowy 1020986.
Z powodu przysłanej z WIPO Notyfikacji RIN/2020/21 z dnia 4.06.2020 informującej o zmianie daty późniejszego wyznaczenia tego znaku
z 13.10.2016 na 26.09.2019 – znak ten nie powinien być opublikowany w powyższym WUPie.
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(WPISY I SKREŚLENIA)

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 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:
2824

Karwińska Anna

Jaworzno

1898

Kobek Maria Janina

Poznań.

